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consideraţii ENERGETICE 
asupra legăturilor radio 

Or. ing. ŞERB AN IONESCU, 

V03AVO 

Structura bloc uzuală a unei staţii 
de radio este redată În figura 1. 
Unitatea de emisie-recepţie (UER), ce 
poate fi un transceiver sau separat un 
emiţător şi un receptor, este 
conectată, prin intermediul unui 
circuit de cuplaj şi adaptare (CA), la o 
antenă (A). Pe durata recepţiei un 
indicator specializat (S-metru) 
furnizează informaţii despre puterea 
de semnal PR primită de UER pe la 
borna sa de intrare, cărei~ ît prezintă 
impedanţa Z R = R R + jX Ro In regim de 
emisie, CA asigură etajului final 
amplificator ... de putere din UER 
impedanţa optimă de sarcină, ZE = RE 
+ jX 5 şi oferă o indicaţie a puterii 
active PE furnizată acesteia din urma. 

De Îndată ce două staţii, aflate la 
distanţă suficient de mare pentru a 
putea neglija efectele fenomenului de 
reradiaţie, intră În corespondenţă pe 
aceeaş i frecvenţă sau pe frecvenţe 
apropiate, situaţia poate fi modelată 
prin schema din figura 2. 

Valoarea impedanţei de cuplaj 

mutual, ZM depinde de tipul, 
orientarea şi 'condiţiile de ambianţă 
ale antenelor folosite de cei doi 
radioamatori, de structura circuitelor 
de adaptare la etajele finale ale 
emiţătoarelor şi de condiţiile de 
propagare din momentul desfăşurării 
legăturii. 

Cu notaţiile din figura 2, puterile 
semnalelor la intrările receptoarelor 
celor două staţii, atunci cînd staţia 
corespondentă se află În r!9gim de 
emisie, sînt: 

PR.: = PE1 RR2·1 ZM
Z 

1
2 

(1-a) 
RE! ZE2 + m . 

PR1 = PEZ RR! .1 ZM 1
2 

(1-b) 
REZ ZEl + ZR! 

Examinarea expresiilor (1) con
duce la o primă concluzie de impor
tanţă practică, şi anume că pentru a 
beneficia de întreaga putere dispo
nibilă la intrarea receptorului este 
necesar ca impedanţa sa de intrare 
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Un alt exemplu de cuplaj parazit 
prin fir comun sau linie de masă 
este prezentat În figura 9, iar soluţia 
sa de remediere În figura 10. 

Ţinînd cont de rezistenţa r ab (ne-
nulă) a porţiunii comune de fir, a-b, 
putem scrie tensiunile văzute de re
zistenţele de sarcină: 

rah E . U 
USI = El + --. 2, respectiv Sl = 

RSl 

= E2 + rab • EI. 
RSI 

Observăm că termenul r ab· E iR S2 
din prima relaţie reprezintă o te:n-
siune perturbatoare pentru U S1, Iar 
termenul r ab . E iR S1 din a doua re
laţie o tensiune perturbatoare pen
tru U S2 

Pentru remediere se folosesc tra
see de Închidere a curenţilor diferite 
pentru fiecare ochi, dar pentru a 
avea aceeaşi referinţă se leagă 
într-un singur punct, cît mai 
aproape de rezistenţa de sarcin~ 
prin care trece curentul cel mal 
mare. 
Această soluţie constructivă nu 

RS20 ~S2 
J 

2 Q b 

duce la performanţe optime În mon
tajele mai complexe, unde cuplajele 
de natură electromagnetică pot ge
nera noi perturbaţii datorită cuplaje
lor capacitive sau inductive odată cu 
creşterea frecvenţei la care se lu
crează. 

O altă regulă care trebuie respec
tată este cea a structurii de cvadri
pol. Cuplajele parazite vor fi minime 
dacă se respectă structura de cva
dripol a fiecărui element component 
al montajului (sistemului). 

Spre exemplu, În figura 11 este 
prezentat un sistem format din două 
etaje - un preamplificator şi un am
plificator de putere - fiecare etaj 
constituind un cvadripol (prin cva
dripol se înţelege un bloc funcţional 
cu patru borne, ca În figura 12). 
Pentru simplificarea explicaţiilor se 
consideră fiecare cvadripol ca ·fiind 
format dintr-o impedanţă de intrare 
şi un generator la ieşire, a cărui ten
siune este funcţie de tensiunea de la 
intrare. 

În figura 13 se arată conectarea 
corectă a celor două etaje la traseul 
de masă. Se observă că nici unul 

\ 
RS1 Us 

)' 
E'V 

şi conjugata complexă a impedanţei 
optime de sarcină a em~ătorului 
propriu să fie egale, adică: 

şi (2) [
RR! = REI [Rm = REZ 

XRI + XEl = O Xm + XEZ = O 
caz În care: 

ZM 
Pm = PE1 • 

4 REI R EZ 

I ZM 1
2 

PRl = PEZ ' 4 REI R EZ 

(3-a) 

(3-b) 

sau, ceea ce este şi mai important, 
prin faptul că se ajunge la o relaţie 
generală: 

'- ________ J 

din curenţii din ochiuri nu se În
chide prin trasee comune, deci ei 
circulă fără să se influenţeze reci
proc. Un exemplu de montare inco
rectă este prezentat În figu ra 14. 
Fiecare din curenţii 11, 12, 13 par
curge o porţiune comună tuturor, 
a-b, iar 11 şi 12 mai parcurg ,supli
mentar şi porţiunilea-b şi a-b. Cea 
mai mare tensiune perturbatoare 
este dată de curentul de sarcină din 
etajul de ieşire, 13 , care este cu mult 
mai mare decît oricare .dintre ceilalţi 
doi, 11 şi 12 . 
Să analizăm În continuare cazul 

unui amplificator de audiofrecvenţă 
realizat pe o placă de cablaj impri
mat, care trebuie montat Într-o cu
tie, iar pe· panou sînt prevăzute mufe 
de intrare şi ieşire. Fiecare din mufe 

PEI Pm 

PE); PR1 
(4) 

În cuvinte, relaţia (4) arată că 
pentru două staţii de radio bine 
reglate, În sensul satisfacerii condiţiei 
(2), raportul puterilor de 
radiofrecvenţă furnizate de 
emiţătoare este egal cu raportul 
puterilor semnalelor generate la in
trările receptoarelor corespondente. 
Acest rezultat poate fi adus imediat 
sublO formă mai utilă dacă S-metrele 
celor două receptoare au fost 
calibrate În prealabil cu generatoare 

iesire 
/ 

are o bornă ce se va lega la traseu I 
de masă. Iată cîteva variante de le
gare a capătului "rece" la masă. în 
figura 15 conexiunile sînt făcute co
rect; curenţii de intrare şi ieşire fi
guraţi cu linie Întreruptă, respectiv 
continuă, se Închid pe căi separate. 
Toate celelalte figuri prezintă greşeli 
de conectare; astfel, În figura 16 cu
rentul de intrare şi cel de i~şire par
curg traseul comun.Q-c. In figura 
17, legarea difuzorului la masă se 
face la masa mufei de intrare, ceea 
ce duce la perturbaţii prin traseul 
comun intrării şi ieşirii, c-a. 

Conectarea suplimentară a unui 
fir Între masa de intrare şi cea de ie
ş4re, ca în figura 18, va face ca o 
parte din curentul de ieşire al difu
zorului să se Închidă printr-o "Ia
tură" a ochiului de intrare, c-a, pu
tînd genera fenomene supărătoare 
pentru amplificatorul de audiofrec
venţă considerat. 

Deci În oricare sistem trebu ie . să 
definim o masă de intrare, o masă 
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PEl 
PE2 

82 Sl 

rr~ -~-- --
I21 

UERI 

l 
ZRI' PR1l ____ -- -- --

de semnal avînd impedanţe interne 
egale cu conjugatele complexe ale 
impedanţelor de . lntrare În 
receptoarele respective. In acest caz, 
exprimînd-puterile În deci bel
miliwatt, se obtine din (4): 
P E1 (dBml-P E2(dBm) = S 2(dBm)-5 1 (dBm) 

. ,_ I ţ' (5) 
Deşi foarte slmp a, re a la (5) are 

utilitate practică importanta. 
exemplele de mai jos ilustrînd trei 
posibilităţi de folosire a ei. Cele trei 
exemple ţin seama de convenţia 
asupra gradelor "S" valabilă În gama 
undelor scurte (S9 +-'" -73 dBm, 
diferenţa Între două grade S fiind 6 
dB). 

12. 

----

1. VERIFICAREA RAPIDA A 
STARII TEHNICE A UNITAŢII DE 

EMISIE-RECEPŢIE 
Să presupunem că, pe parcursul 

unei. legături, radioamatorul 2 anunţă 
că foloseşte un emiţător cu o putere 
de ieşire de 50 W (PE2= 47 dBm) şi c;ă 
recepţ ionează emisiunea radîoama
torului 1 eu S8 (S2 = -79 dBm). Pe 
de altă parte, radioamatorul 1 ÎŞ i aude 
cOiesponaentul cu S9 + 10 dB (S1 = 
-63 dBm) şi contează pe faptul că 
etajul său final oferă la ieşirea sa.o 
putere de 10 W (PE1 = 40 dBm). ~n 
conformitate cu relaţia (5) însă: 
P E1 = P E2 + S2 - S 1.= 47 - 79 + 63 = 

31 dBm ~ 1W. 

- --- - --- - -------

UER2 

ZR2,PR2 2 

Acordînd încredere valorilor lui P E2 
şi S2, radioamatorul 1 trebuie să 
admită că diferenţa de 10 dB relativă 
la' P E1 se poate datora dezadaptării 
puternice la joncţiunea UER cu CA, 
respectiv nesatisfacerea condiţiei (2), 
decalibrării S-metrului propriu 
(indicatorul În sine sau lanţul de 
radiofrecvenţă al căii de recepţie), 
sau wattmetrului de radiofrecvenţă 
asociat circuitului de adaptare cu 
antena. 
2. ESTIMAREA PUTERII DE EMISIE 
A UNEI STAŢII CORESPONDENTE 

Există situaţii cînd timpul afectat 
unui QSO trebuie să fie foarte scurt 
(lucrul cu staţii DX, legăturile 

de ieşire, o masă de alimentare şi o 
masă de împămîntare. în total 4 
puncte de masă, fiecare cu o funcţie 
distinctă. Rolul acestor puncte nu 
poate fi inversat. Dacă un montaj 
mai complex se realizează pe o 
placă de cablaj imprimat prevăzută 

efectuate În cadrul unui concurs). 
Relaţia (5) ne indică faptul că, odată 
schimbate controalele de recepţie 
Între cei doi radioamatori, fietare În 
parte are posibilitatea să calculeze 
puterea de emisie a corespondentului 
său fără a mai fi deci necesar ca 
aceasta să fie precizata în 'cadrul 
legăturii. 

De exemplu, dacă radioamatorul 2 
recepţionează emisiunea radio
amatorului 1 cu S6 (S2 = -91 dBm), 
iar radioamatorul 1 pe cea a 
radloamatorului 2 cu $8 (S1 = -79 
dBm), radioamatorul 1 ştiind că are 
un etaj final care furnizează la emisie 
o putere de 25 W (PE1 = 44 dBm), 
acesta poate calcula puterea 
emiţătorului radioamatorului 2: 
P E2 = P E1 + S 1 - S2 = 44 - 79 + 91 = 

56 dBm = 400 W. 

3. ŞANSELE LEGATURILOR QRP 

Este recunoscut faptul că şansa 
stabilirii unei legături atunci cînd 
operăm o staţie cu putere la emisie 
redusă este mai mare dacă 
răspundem la apelul general al unei 
alte staţii decît aţunci cînd lansăm un 
apel propriu. In aceste condiţii, 
devine util să evaluăm dinainte cum 
ne va auzi radioamatorul chemat. 
Evaluarea este posibilă dacă am aflat, 
ascultînd o legătură a sa anterioară 
cu un alt radioamator, puterea cu 
care îşi emite semnalele: 

efe exemplu. dacă acesta foloseşte 
un emiţător cu o putere de 100 W (SO 
dBm) şi îl recepţionăm cu un nivel de 
S9 (-73 dBm), vom şti imediat cu 
ajutorul relaţiei (5) că dispunînd de 
un etaj final cu o putere de 0,5 W (27 
dBm) vom fi recepţionaţi cu un nivel 
de S5 (-97 dBm), deci În condiţii 
acceptabile, mai ales dacă nu există 
QRM, lucru care justifică tentativa 
stabilirii legăturii. 

1. Cartianu Gh., "Analiza şi sinteza 
circuitelor electrice", Ed. didactică şi 
pedagogică, Bucureşti, 1972. 

2. *** "Standard IARU pentru S
metre", Radio (U.R.S.S.). nr. 2, 1979. 

cu conectoare În general trebuie 
prevăzuţi 4 pini de masă (alteori nu
mai 2 pini). De obicei. nu se admite 
formarea buclelor de masă (legarea 
traseului de masă În două sau mai 
multe puncte, ca În figura 18). 

În sistemele mai complicate, for
marea buclelor de masă este inevi
tabilă, de exemplu, atunci cînd avem 
o singură surS-ă; de alimentare, un 
singur generqtor de semnal şi două 
montaje alimentate În comun şi ex
citate de acest generator (figura 19), 
sau atunci cînd două sisteme sînt 
legate funcţional şi fiecare 'pin ele 
este şi împămîntat (fig. 20). In con
textul anterior figura 19 poate su
gera un amplificator stereofonic, 
deci două canale alimentate din 
aceeaşi sursă de curent continuu şi 
atacate de o doză ceramică, magne
tică sau oricare sursă de semnal 
care are un punct de masă. 
Soluţiile de a impedimen-
telor provocate de buclele de masă 
În cazul acesta sînt greu de gă-
sit În ceea lucrul la joctsă 
frecvenţă sau curent continuu. 

3 



Revenind la amplificatorul nostru 
operaţional,- să facem un prim pas 
pe calea Î nch iderii buclei de re
acţ ie: este cel din figura 9, unde in
trarea inversoare a AO a fost co
nectată la masă nu direct, ca În figu
rile 4 şi 5, ci printr-o rezistenţă RI' 
Introducerea acestei rezistenţe nu 
modifică funcţionarea amplificato
rului neinversor, deoarece curentul 
absorbit de intrare este şi aşa negli
jabil (teoretic nul, pentru AO ideal). 
Următorul pas îl constituie închi

derea efectivă a buclei de reacţ ie 
(fig. 10) prin conectarea rezistenţei 
R2 Între ieş ire şi intrarea inversoare. 
Este foarte greu de ghicit ce modi
ficări survin astfel în funcţionarea 
amplificatorului (anticipăm, dras
tice!), dar tocmai pentru a fi mai 
uşor, să presupunem că am ales 
cele două rezistenţe egale, RI = R2' 
şi tensiunea de intrare Ei = 1 V. (Re
prezentarea grafică a fost simplifi
cată, renunţîndu-se la desenarea 
circuitului de alimentare. Pentru a 
vă obiş nui mai uşor cu acest sistem 
- pe care îl vom folosi frecvent în 
continuare -, redăm În figura 11 
schema completă a circuitului din 
figura 10.) 
Să presupunem deci că aplicăm 

la intrare tensiunea Ei = 1 V, de 
exemplu pozitivă în raport cu masa. 
Amplificatorul fiind neinversor, 
tensiunea de ieş ire Eo va creşte tot 
în direcţia pozitivă. Cînd Eo va 
atinge valoarea de 2 V, potenţialul 
intrării inversoare (în raport cu 
masa) va fi de 1 V, deoarece grupul 
RI + R2 se află în paralel cu RL şi 
căderile de tensiune pe cele două 
rezistenţe, RI şi R2' sînt egale (se 
neglijează curentul infim absorbit 
de intrare). Prin urmare, în acest 
moment cele două intrări se află la 
acelaş i potenţ ial de 1 V faţă de 
masă; nemaiexistînd diferenţă de 
potenţial Între intrări, AO nu mai are 
ce amplifica, astfel că tensiunea de 
ies ire Încetează să crească. Dacă 
to'tuşi tensiunea Ea a "apucat" să 
depăşească valoarea de 2 V, poten
ţialul intrării inversoare (Eo/2) de
vine mai mare de 1 V, deci mai mare 
ca potenţialul intrării neinversoare 
(fixat de Ei = 1 V). Apare astfel'b di
ferenţă de potenţial Între intrări, Eo/2 
- Ei. pe care AO o amplifică, forţînd 
ieş irea la o tensiune Eo care să co
respundă anulării aceste! diferenţe, 
adică Eo = 2Ei = 2 V (revedeţ i co
mentariile de la figura 3; În cazu! de 
faţă intrarea inversoare are po
tenţial mai mare, deci tensiunea de 
ieşire va "creşte În direcţia nega
tivă", adică va scădea pî nă la valoa
rea Eo = 2 V, cînd diferenţa intre 
intrări se amJle'i:iZal). 

în mod 
crurHe şi 
Ei este """'f"""""," 

Fiz. A. MĂRCULESCU 

nativ de intrare, cele două situaţii se 
repetă alternant, tensiunea de ie
şire variind între + 2 V şi - 2 V faţă 
de masă. 
Să vedem acum ce se întîmplă 

dacă alegem valori diferite pentru 
rezistenţele R I şi Rl, de exemplu 
dacă luăm R2 = 2.R I. Aplicînd la in,· 
trare acelaşi semnal Ei = 1 V, pozi
tiv, tensiu nea de ieş ire va creş te în 
direcţia pozitivă pînă cînd potenţia
lul intrării inversoare va atinge 1 V, 
adică pînă cînd se va anula tensiu
nea diferenţială de intrare. Deoa
rece Rl = 2.R 1, acest lucru se î n
tîmplă la atingerea valorii Eu = 3 V 
(căderea de tensiune pe R I este de 
1 V atunci cînd căderea pe R2 este 
de 2 V, deci atunci cînd suma lor, 
egală cu Eo, este de 3 V). 

Generalizarea acestor observaţii 
este acum evidentă (cine nu a in
tuit-o încă, să mai considere nişte 
exemple, ca R2 = 3.R I, R2 = 4.RI etc.): 
CÎştigul in tensiune al montajului 
din figurile 10 şi 11, numit amplifi
cator neinversor cu reacţ ie nega
tivă, este: 

Gv = R, + R2 = 1 + R2 (2) / 
RI RI 

Iată deci ce modificare drastică a 
suferit amplificatorul nostru prin în
chiderea buclei de reacţie: de la in
finit (practic sute de mii), pentru AO 
în buclă deschisă, amplificarea În 
tensiune s-a redus la valoarea 1 + 
+ Rl/RI' controlabilă exclusiv prin 
alegerea componentelor externe R j 

şi R2 • Reducerea amplificării în ten
siune reprezintă, desigur, un dez
avantaj, dar faptul că ea nu mai de
pinde practic de exemplarul de AO 
ales constituie un mare avanţaj 
pentru proiectarea schemelor. In 
plus, montajul cu bucla de reacţie 
închisă beneficiază de o bună stabi
litate a amplificării, reacţia acţio
nînd, după cum am văzut, ca un me
canism de autoreglare. 
Reacţia aplicată prin divizorul 

Rz - R I este negativă, deoarece 
conduce la scăderea semnalului 
(diferenţial) de intrare, implicit la 
scăderea tensiunii de ieş ire. Ea este 
cu atît mai puternică (mai mare), cu 
cît fracţiunea din semnalul de ieş ire 
reinjectată la intrare este mai mare, 
deci cu cît raportul R,I (R i + Re) este 
mai mare. Reţineţi corelaţia inversă 
dintre reacţie şi amplificare: pe 
măsură ce creşte reacţia negativă, 
scade amplificarea in tensiune. 

Pe fi ngă stabilirea efectivă a cÎŞ ti
În tensiune şi stabilizarea 

reacţia Îşi spune cuvintul 
rezistenţelor 

dinamice de intrare 
Reamintim că 

Astfel, imloe<::lar'lta dinamică de in-

trare - foarte mare Ş i aş a - creş te 
şi mai mult, tinzînd spre infinit, pe 
măsură ce reacţ ia negativă este 
făcută mai puternică. Intr-adevăr, 
curentul foarte mic absorbit de in
trările unui AO real depinde de va
loarea tensiunii diferenţ iale de in
trare; cum reacţia reduce această 
tensiune, curentul de intrare scade 
şi în consecinţă impedanţa dina
mică de intrare creş te corespun
zător. 
Dacă în aplicaţiile practice impe

danţa de intrare prea mare ne de
ranjează (nu oferă o adaptare bună 
cu sursa de semnal folosită, favori
zează captarea paraziţilor etc.), nu 
avem decît să conectăm în paralel 
cu intrarea o rezistenţă de valoare 
adecvată. 

Ce se întîmplă la ieş ire? Dacă mic
şorăm, de exemplu, rezistenţa de 
sarcină RL (solicităm un curent mai 
mare), ne-am aştepta ca tensiunea 
de ieş ire să scadă (creş te căderea de 
tensiune pe .rezistenţa internă de ie
şire a AO). In realitate, o scădere a 
lui Eo ar conduce la creşterea tensiu
nii diferenţiale de intrare (scade 
potenţialul intrării inversoare, dat 
de căderea de tensiune pe RI); prin 
urmare, AO ar reacţiona imediat 
(teoretic instantaneu), readucînd 
pe Ea la valoarea iniţ ială. Prin ur
mare, tensiunea de ieş ire rămÎ ne 
neschimbată, ..lEu = O, şi deci impe
danţa dinamică de ieş ire este prac
tic nulă. 

Nu trebuie să se înţeleagă din 
cele expuse că AO cu bucla de re
acţie închisă reprezintă perfecţiu
nea întruchipată În materie de am
plificare; au şi ele limitările lor, date 
de defazajul produs de ieş ire, de 
tensiunile reziduale de intrare, de 
banda de frecvenţă, de deriva ter
mică (drift) etc., despre care vom 
vorbi la momentul potrivit. 

5. REPETORUL DE TENSIUNE 

o pnma aplicaţie practică a 
amplificatorului neinversor cu reacţie 
negativă o constituie repetorul de 
tensiune (fig. 12). Vom vedea imediat 
de ce i se spune aşa şi ce ,,ştie" el să 
facă. 
Să observăm întîi că schema s-a 

obţinut din cea a amplificatorului 
neinversor (figurile 10 şi 11) prin 
simpla Înlăturare a rezistenţei R1• 

Reacţia negativă a rămas, ba, mai 
mult, ea este acum totală 
(degenerativă): întreaga tensiune de 
ieş ire este aplicată intrării inversoare, 
căderea pe rezistenţa R2 putînd fi 
neglijată datorită curentului extrem 
de mic. De fapt, În majoritatea 
situaţiilor practice R2 se Înlocuieşte 
printr-un scurtcircuit. 

Intrarea nei nversoare are 
potenţialul Ei faţă de masă, dat de 
semnalul de intrare, iar intrarea 
inversoare are potenţialul Eo• dat de 
reacţia totală. Pentru a menţine nulă 
diferenţa acestor potenţiale cînd Ei 
variază, deci pentru ca Ei - Eo = ° 
(repetăm, AO "lucrează" În sensul 
anulării tensiunilor diferenţiale de 
intrare), ieşirea amplificatorului 
trebuie să aibă În permanenţă 
potenţialul Eo = Ei faţă de Dar 
aceasta Înseamnă că la ieşire 
În permanenţă chiar semnalul 
la intrare, neinversat şi n""·.:>;nnlifi,...,,,,t 

Altfel spus, ieş irea 
decît să repete (sau 
fidel semnalul aplicat 
aici şi numeie dat 
repetoi da I ,,,',!i".,., .. ,,,,-
- care 

1 
Ei =1V 

1 

o să vă întrebaţi, desigur, ce 
"afacere" am făcut realizînd un 
amplificator care nu amplifică. Foarte 
Jllare, În numeroase situaţii practice. 
In primul rînd, montajul este un 
adaptor de impedanţă cvasiperfect, 
perm~înd preluarea unor semnale de 
la sursele cu impedanţă internă mare, 
fără a le scurtcircuita sau şunta 
semnificativ, şi aplicarea acestor 
semnale unor consumatori (etaje 
următoare) cu impedanţă joasă de 
intrare, fără cădere perceptibilă de 
tensiune. E adevărat, cîştigul În 
tensiune este unitar, dar montajul 
asigură un cîştig enorm În curent, 
implicit în putere. '!' 

In al doilea rînd, funcţionînd ca 
adaptor de impedanţă sau separator, 
montajul oferă un avantaj preţios în 
comparaţie cu clasicul repetor pe 
emitor (tranzistor în conexiune CC): 
spre deosebire de acesta, la repetorul 
cu AO nu mai intervine pragul de 
deschidere a joncţiunilor (cca 0,6-
0,7 V pentru siliciu), care limita 
inferior semnalul de intrare 
pr~lucrabil. 

In fine, datorită cîştigului enorm în 
buclă deschisă, repetorul cu AO 
permite obţinerea unui cîştig în buclă 
Închisă extrem de apropiat de 
valoarea unu, practic Gv = 1 (ceea ce 
nu se întîmplă pentru tranzistorul în 
conexiune CC), asigurind astfel o 
bună fidelitate a reproducerii 
semnalului de intrare. 

6. AMPLIFICATORUL INVERSOR 

Să Închidem acum bucla de reacţie 
pentru amplificatorul inversor 
(figurile 6 şi 7), aşa cum se arată În 
figura 13. Intrarea nelnversoare este 
conectată direct la masă, iar semnalul 
de intrare Ei se aplică intrării 
inversoare prin intermediul unei 
rezistenţe, Rj. Reacţia propriu-zisă 
este realizată prin rezister~a Rdf de la 
feedback), conectată Între leş ire şi 
intrarea inversoare. Este evident că 
de această dată reacţla este neioal:lva 
(considennd Ei > 0, 
inversor propriu-zis ...101'"" .. ,,,,,,i .. ,<> 

negativ 
{'!ii"""rll'l li debitat 

tinde să 



E· I 

1 

autoreglare, pe care l-am descris 
anterior. Mai precis, ea va acţiona În 
sensul anulării diferenţei de potenţial 
dintre cele două intrări. Cum intrarea 
neinversoare este conectată la masă, 
deci are potenţial zero (masa fiind 
punctul de referinţă), reacţia va face 
ca şi intrarea inversoare să-şi menţină 
În permanenţă un potenţial nul. Iată 
un rezultat surprinzător: intrării 
inversoare îi aplicăm semnalul Ei şi 
totuşi ea are În permanenţă un 
potenţial nul. Spunem despre acest 
punct N (nod electric), care se 
comportă ca "un fel de masă" pentru 
restul montajuluit că repr~zintă o 
masă virtuală sau aparentă. Intreaga 
tensiune Ei se distribuie pe rezistenţa 
Ri' care va constitui practic 
impedanţa de intrare a montajului. 
Chiar dacă are potenţ:alui nul, masa 
virtuală (intrarea inversoare) nu poate 
fi conectată la masa reală, deoarece 
aceasta ar Însemna scurtcircuitarea 
terminalelor de intrare ale AQ. -
Să vedem În continuare cum 

modifică reacţia negfitivă cîştigul În 
t, f 

/,....+~",-.,:'\ 

Rf-

tensiune al amplificatorului inversor. 
Fie, pentru aceasta, un semnal de 
intrare pozitiv, Ei = 1 V. Deoarece 
intrarea inversoare păstrează un 
potenţial nul, tensiunea Ei se 
distribuie În întregime pe rezistenţa 
Ri' producînd, conform legii lui Ohm, 
un .curent li = E/Ri' Dar terminalul de 
intrare al AO nu absoarbe curent 
semnificativ, ceea ce Înseamnă că li 
trebuie să circule prin altă parte, mai 
exact prin Rf, spre ieş ire (singura 
alternativă existentă). Curentul prin 
Ri este deci obligatoriu egal cu acela 
produs de căderea de tensiune Ef prin 
rezistenţa Rf, adică: li = E/Ri = E/Rt. 

Prin urmare, EIEi = R/Ri: Tensiunea 
Ef se măsoară între ieş irea AO Ş f 
intrarea inversoare, care - repetăm 
- are potenţialul nul. Aşadar, ea este 
numeric egală cu tensiunea de ies ire, 
Ef = Eo. Înlocuind mai sus, obţinem 
EoiEi = Gv = R/Ri> sau, 'În cuvinte, 
CÎştigul in tensiune al amplificatorului 
inversor cu reacţie este egal cu 
raportul dintre valoarea rezistenţei de 
reacţie, Rf şi cea a rezistenţei de 
Intrare, RI' 

De obicei, relaţia precedentă se 
scrie cu semnul minus În membrul 
drept, Gv = -R/Ri' pentru a pune În 
evidenţă faptul că semnalul de ieş ire 
este inversat (cu sens opus) faţă de 
cel de intrare. Ecuaţia caracteristicii 
de transfer a amplificatorului inversor 
cu reacţ ie este deci: 

_ '1 Eu = R~' E~ (4) 

RL ~ E8· Prin neglijarea curentului absorbit 
+ 1 'e intrările AO am obţinut de fapt o 

j expresie aproximativă a caracteristicii 
-../ de transfer, care este însă perfect 

APLICAŢII CU 141 

OHMMETRU 
LINIAR 

MARK ANDREa 

Vă propunem alăturat o variantă 
de ohmmetru cu indicaţie liniară, 
realizat cu un amplificator operaţio-
nal tip 741 (numerotarea termina-
lelor figură corespunde ,capsule-
lor cu 2 x 7 pini). Montajul are cinci 
domenii de măsurare, Între 0-1 kO 
si 0-10 MO, cu liniaritate foarte 
bună (excepţie face eventual dome
niul de 10 MO, unde, În funcţie de 
exemplarul AO folosit, abaterile po~ 
depăş i ±S%). 

Schema se compune din două 
blocuri, şi anume un generator de 
tensiune de referinţă (tranzistorul T 
cu piesele aferente) şi un amplifica-

inversor cu reacţie, realizat cu 
Alimentarea se face de la o 

sursă dublă de ±9 V, preferabil sta
bilizată. Cu modificări adecvate, 
tensiunile de alimentare se pot lua 
Între ±6 V şi ±15 V. 

Alimentată de la sursa +9 V prin 
rezistenţa de limitare RI, dioda Zener 
Dl stabilizează la cca 5,6 V tensiunea 
la bornele divizorului R2-R J-R4• 

Tranzistorul, În montaj repetor pe 
emitor, este polarizat În bază cu o 
fracţiune din această tensiune, re-
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. R1 
IkIl 

+9V 

glata fin din Rl (în jurul lui 1,6 V), 
astfel ca În emitor să obţinem exact 
1 V (Ia bornele lui Rs). 

Operaţionalul, În configuraţie de 
amplificator inversor de curent 
continuu, are ca sarcină instrumen
tul M (miliampermetru cc cu 1 mA la 
cap de scală), În serie cu rezistenţa 
reglabilă R14' care ajustează ast-
fel ca ansamblul + RI.; să consti-

E· 1 

cu ajutorul divizorului R3-R4: 

ER = R4 
• Eo 

R3 + R4 

cont şi de divizorul RI - R2, 
În acest caz un cîştig în 

G, = _ R2 R3 + 
, RI R

4 
(5), 

Se poate demonstra uşor că im
pedanţa de intrare a montajului 
este tot RI (rezistenţa Înseriată Între 
sursa de semnal şi masa virtuală), 

lin RI (6) 

Prin urmare, dacă dorim o 
impedanţă de in,trare mare, de 
exemplu lin = 1 Mn, alegem pe R1 
corespunzător, respectiv R 1 = 1 Mn. 
Dacă urmărim simultan şi un cîştig 
mare În tensiune, de exemplu Gv = 

nu vom mări exagerat valoarea 
R 2' ci vom alege adecvat 

rezistenţele R3-R 4' De exemplu, 
,putem lua R2 = 1 MO, R3 = 10 kfl şi R4 
= 180 n, Schema practică rezultată 
este cea din figura 15. Despre rolul 
rezistenţei suplimentare Rs vom vorbi 
În capitolul referitor la curentul de 
poiarizare de intrare. 

Evident, pentru a obţine un cîştig 
În tensiune, este suficient ca 

una . rezistenţele R1-R 4 să fie 
reglabilă (eventual putem 

unul din cele douădivizoare, 
R1-R 21 R3-R4t printr-un potenţiometru). 

poate fi aplicat şi 
nei nversor cu 

mai menţionăm că 
curent alternativ, 

precedente trebuie 
cu condensatoare de 

şi ia ieşire). 
(C()Nl'INlJAAtE ÎN NR; VIITOR) 

rezistenţa de reacţie şi 
de (aici R6-R lO), rezultă 
indicaţiile instrumentului vor fi 

proporţionale cu valorile R" 
adică montajul va funcţiona ca 
ohmmetru cu scară liniară. Pentru 

domeniu dat, acul va. indica la 
cap de scală atunci cînd R, va fi 

(CONTINUARE ÎN PAG. 11) 
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EXEMPLUL NR. 2 

Folosind primele patru rezona
toare din tabelul nr. 9, să se proiec
teze un filtru pentru SSB a cărui re
zistenţă terminată. să fie R = 600 n. 
Dafele medii ale rezonatoarelor au 
fost calculate În capitolul 7 : CK 
26,865 x 10-1 pF; fs =,9 152,055 kHz; 
Co = 6,25 pF. 

Deoarece experienţa arată că 
banda de trecere reală se obţine 
totdeauna puţi(l mai îngustă, alegem 
B3dB 3 kHz. 1 n exemplul precedent 
s-a calculat că intervalul de rezo
nanţă al rezonatoarelor este foarte 
mare În raport cu banda de trecere, 
aşa că, neexistînd restricţii deose
bite pentru parametrul de proiectare 
A', putem Încerca să-I alegem astfel 
ca să obţinem R = 600 n. 

Plecînd de la relaţia (18), după 
transformări algebrice deducem 
expresia lui CI' pentru a obţine R la 
o valoare dată: 

C F = .......... (i8-A) 
2 'IT foR 

Precalculăm fo cu relaţia (17) pre
supunînd A = 2: 

fII = 9 152,055 + ~ x 2 = 9 155,055 kHz. 

Alegem aproximarea Cebîşev cu 
riplul a = 1 dB, pentru care din tabe
lul nr. 3 rezultă coeficienţii de cal
cul: ql = 2,21; KI2 = 0,638; K2,3= 
0,546. Înlocuind În relaţia prece
dentă (i8-A), avem: 

2,21 

Cl" 2 x 'IT X 9155,055 X 103 x 600 

64,03 pF. 
Cu relaţia (6-1) calculăm CB = 

9155,055 x 26,865 x10' 3 =81,98 pF. 
3 

Conform relaţiei (6-2) avem: 

CI" 

relaţia 

CB 
'--0---' de unde deducem 
A- -1 

A = V ~:. + 1 (6-3), cu care In 

cazul nostru rezultă 

A 
81,98 -- + 1 = 1,51. Alegem 
64,03 

A = 1,5 cu care calculăm complet 
filtrul: 

Tabelul nr.10 - Coordonatele punctelor din figura 10 

f(kHz) f(I<.Hz) 

dB 

6 

Tabelul nr. 12.1 - Parametrii rezonatoarelor dÎn exemplul nr.3 

(17) 
3 

fII = 9 152,055 + - x 1,5 = 
2 

= 9 154,305 kHz. 

(6 -2) CI = 9 154,305 x 
3 

x 26,865 X 10 1 = 65,58 pF 

x 

R = 2,21 
(18) 2'ITx9 154,305x101xas,58x10 12 

585,88 n, faţă de R = 600 n 
propus. 

Cu relaţiile de la capitolul 5 pen
tru fiitre cu n, = 4 rezonatoare, com
ponentele filtrului sînt: 

CI,c = C1A 0,638 x 65,58 = 41,84 pF; 
Cu = 0,546 x 65 x 58 = 35,81 pF; 
Cl'l = CI'4 = (1,5 - 0,638) x 65,58 = 

56,52 pF; 
C1'2 = CI'3 (1,5 - 0,638 - 0,546) x 

x 65,58 = 20,72 pF. 

Valorile reale din montaj pentru 
CI'I ... CIA vor fi corectate, căciî n va
lorile de calcul sînt incluse şi capa
cităţile montajului" adică Co al fiecă
rui rezonator, capacitatea rezona
tor-capsulă metalică si capacitatea 
faţă de masă a condensatoarelor 
Cu, C2.3, CJ4 pe care În cazul de faţă' 
le:am considerat 2 pF. 

In montajul real se vor folosi deci: 

~)I = C~A = 56,52 - 6,25 - 2 
48,27 pF; . 

~)2 = ~)3 = 20,72 - 6,25 - 2 
12,47 pF. 

Schema filtrului este cea din fi
gura 4.4, cu observaţia că C~)l co
respunde lui Cpl şi aşa mai departe. 
Condensatoarele C~)I şi C~A nu se 
vor monta în caseta metalică a fil
trului, ci pe placa de montaj a insta
laţiei În care se utilizează, căci valo
rile lor reale se vor mai ajusta o dată 
la reglajul final pentru a Îngloba şi 
capacităţile parazite ale montajului 
sau ale eventualelor cabluri ecra-

nate prin care este conectat filtrul la 
montaj.( ca În transceiverul A412, de 
exemplu). 
Menţ ionăm că filtrul a fost calcu

lat În mod asemănător În trei va
riante, adică şi pentru riplu de 0,1 
dB şi respectiv 0,5 dB, dar am ales 

'" varianta cu riplul de 1 dB pentru că 
oferea pentru CI>! = C/>4 o capacitate 
mai mare. Aceasta ne permite să 
compensăm capacitatea unui cablu 
coaxial de 40 cm cu care unul din 
terminalele filtrului este conectat la 
montaj În transceiverul A412. 

Caracteristica de frecvenţă a fil
trului este prezentată În figura 10 pe 
care sînt notate poz~iile unor 
puncte caracteristice, ale căror co
ordonate sînt prezentate separat În 
tabelul nr. 10 (pentru a păstra preci
zia de citire). 

Banda reală de trecere, ca si frec
venţa centrală se calculeaza folo
sind coordonatele punctelor 8 şi 9: 

B.1dB = 2,716 kHz, faţă de 3 kHz 
propus În calcule; 

fo = 9 154,432 kHz, faţă de 
9 154,305 kHz calculat. 

r'ancul superior (opus purtătoa
rei) poate spe~a la prima vedere, 
dar el va fi corectat prin filtre (pa
şive sau active) În joasă frecvenţă. 
In _ transceiverul A412 este asigu
rata conectarea acestor filtre: pe re
cepţie utilizînd conexiunea exte": 
rioară Între detectorul de produs şi 
amplificatorul audio de recepţie, iar 
pe emisie filtru pasiv la intrarea am .. 
plificatorului de microfon şi/sau mo
dificarea valorilor condensatoare
lor de cuplaj. Aceste consideraţii 
VOf fi reluate la exemplul nr. 4. 

Flancul inferior (al purtătoarei) se 
prezintă însă excepţional. EI asigură 
pe porţiunea utilă (între -10 dB şi 
-60 dB, respectiv punctele 7 şi 2) o' 
pantă de 60 - 10 

9 152,841 9 152,460 
50 dB 

0,381 kHz = 13,12 dB/100 Hz, 

Tabelul nr.11 - Coordonatele punctelor dtrtfigura 11 
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adică mult mai bună decît În cazul 
filtrelor industriale pentru SSB. 
Pentru acestea panta flancurilor, 
calculate de noi cu datele din [14 l, 
este: XF9A 5,02 dB/i00 Hz; 

dB 
XF9B = 5,625 . ; EMF500 

100 Hz 

= 8 78 dB (calculat pentru 6 
, 100 Hz 

şi 60 dB). 
Este adevărat însă că filtrele in

dustriale menţionate au ambele 
flancuri la fel, ceea ce permite atît 
utilizarea ca FBLS, cît şi ca FBLI (ca
zul filtrelor XF9A şi XF9B), .sau În 
orice caz nu mai necesită filtre tre
ce-jos În audiofrecvenţă. 

Pentru comparaţie, În figura 11 şi 
tabelul nr. 11 este prezentată carac
teristica unui filtru În scară de tip 
FBLI calculat cu formulele simplifi
cate care neglijează pe Co (aşa cum 
s-a arătat În capitolul 6), metodă 
care este prezentată şi În [22,24,26] 
şi preluată în numeroase descrieri 
de construcţii de transceivere. 

Filtrul ales pentru comparaţ ie cu 
exemplul nostru este realizat cu 5 
rezonatoare foarte apropiate de 
cele din exemplul nostru, căci sînt 
fabricate de aceeaş i firmă şi cu 
frecvenţa ser~e foarte apropiată de 
acestea. Se observă că, nevalorifi
cînd "accidentul" de pe curba de 
răspuns, provocat de rezonanţa pa
ralel a rezonatoarelor (punctul 16), 
ambele flancuri sînt aproape la fel şi 
au o alură care aminteşte mai de
grabă pe cea a filtrelor Ceb'işev cu 
Q = 00 (fig. 9). Indiscutabil, pantele 
oricăruia dintre flancuri nu suferă 
comparaţie nici măcar cu filtrele in-

dustriale, nicidecum cu cea a filtru
lui din exemplul nostru. 

Alte comparaţii .Între caracteristi
cile de frecvenţă ale filtrelor În 
scară calculate cu metodele simpli
ficate şi cele ale unor filtre indus
triale se pot consulta În [14]. 

EXEMPLUL NR. 3 

Să se realizeze un FBlS pentru 
SSB cu cele 5 rezonatoare ai căror 
parametri sînt prezentaţi În tabelul 
nr 12.1, proiectat astfel Încît rezis
tenţa terminată să fie R = 600 n, iar 
banda de trecere B3d8 = 3 kHz. De
oarece rezonatoarele au intervalul 
de rezonanţă mult mai mare decît 
B3rl8 (Llf = 16,44 -:- 19,67 kHz), pro
iectarea urmează o metodică simi
lară cu cea din exemplul precedent, 
cu deosebirea că pentru calculul 
capacităţilor din componenta filtru
lui SE:1 vor folosi formulele exacte de 
la capitolul 5 pentru cazul n 5 re
zonatoare. 

Din aceste motive vom prezenta 
direct rezultatele calculelor În tabe
lul nr. 12.2, obţinute În 3 variante, 
pentru aproximări Cebîşev cu riplu
riie de 0,1 dB, 0,5 dB şi 1 dB. 

Schema filtrului corespunde ce
lei din figura 4.5. S-a realizat va
rianta a II-a, deoarece capacitatea 
În paralel cu terminalele (CI,[ = CI'5 

= 45,46 pF) satisface cerinţele pen
tru a utiliza filtrul În montaje obiş
nuite şi aceasta pentru o valoare 
mai mare a parametrului de proiec
tare A faţă de varianta a III-a, deci 
cu atenuarea la revenire mai mare. 

Curba de răspuns a filtrului reali
zat este prezentată În scară logarit
mică În figura 12.1 (deci axa ordo-

Tabelul nr. 13.1 - Rezultatele de calcul pentru filtrul din exemplul nr. 4 
(Co Cmontaj = 7,5 pF) 

Tabelul nr. 13.2 Coordonatele punctelor din figurile 13.1 şi 13.2 

..... 9 

dB 

f f 

dB 

Tabelul nr. 12.3 - Coordonatele punctelor din figurile 12.1 şi 12.2 

natelor gradată În dB) şi În scară li
niară (axa ordonatelor gradată În 
rapoarte de tensiuni) În figura 12.2 
pentru a putea observa mai bine ri
piui real În bandă. 

Din motive de dimensiuni ale de
senului, reprezentarea În scară li
niară nu conţine decît caracteris
tica În jurul benzii de trecere (pînă 
la aproximativ -20 dB). 

Exemplul a fost ales pentru că de
monstrează În modul cel mai su
gestiv afirmaţiile din capitolul 6 rQ!l 
feritoare la alegerea rezonatoarelor 
pentru filtre. 
Deş i, după cum rezultă din tabe

lul nr. 12.1, frecvenţele de rezo
nanţă serie ale rezonatoarelor se 
eşalonează pe 2 179 Hz (între rezo
natoarele nr. 4 şi nr. 5), valorile CKşi 
lK fiind destul de grupate: pentru 
CK valoarea medie este CK 30,677 
x 10-3 pF, cu abateri de la un rezona
tor la altul cuprinse În limitele 
-5,78% şi +4,55%, iar pentru LK va
loarea medie este LK= 11,66 mH, cu 
abateri Între -4,55% şi +5,98%. 
Dacă am fi considerat drept crite

riu unic de sortare frecvenţa de re
zonanţă serie (cum se mai consi
deră Încă În unele pUblicaţii), ar fi 
trebuit să declarăm inutilizabil setul 
din exemplu (sau cel puţin să eli
minăm rezonatorul nr. 4). Singurul 
loc În care curba de răspuns a filtru
lui a fost perturbată de această si
tuaţie este zona imediat la stînga 
flancului purtătoarei (fig. 12.1), de 
unde rezultă clar că "nulurile" filtru
lui nu sînt coincidente. "Riplul" ast
fel rezultat În banda de oprire a fil
trului m. numai că nu deranjează 

f{kHz) 

(căci curba nu "urcă" mai sus de 
-6Q. dB), ci, din contră, duce la 
lărgirea benzii de oprire şi deci la 
îndepărtarea faţă de purtătoare a 
lobului de revenire a caracteristicii. 

Pentru alte cazuri similare (cu fs 
foarte dispersat) recomandăm ur
mătoarele: 

a) Nu se vor utiliza rezonatoarele 
al căror f8 este dispersat faţă de res
tul grupului (cum a fost rezonatorul 
nr. 4 în exemplul nostru), dacă 
venţa acestora este mai mare 
cele ale grupului. Prin aceasta se 
evită deformarea curbei de răspuns 
În zona benzii de trecere sau a flan
cului purtătoarei. 

b) Cînd se calculează valoarea 
medie a lui f s , se vor elimina 
toarele cu f.,. prea dispersat. 
exemplul nostru, pentru fs s-a cal
culat media excluzind rezonatorul 
nr.4 şi s-a găsit: 1, = 8396,189 kHz. 

Din examinarea curbei de răspuns 
a filtrulu i (fig. 12.1) rezultă că banda 
de trecere reală este: 

B3dB ~ 8400,216 - 8397,530 =: 

2,686* kHz, iar frecvenţa centrală 

fo = 8400,216 + 8 397,530 

2 
= 8398,873 faţă de 3 kHz şi respectiv 
8398,659 kHz presupuse În calcul. 

Examinînd Însă curba din figura 
12.1, se observă că cele două frec
venţe În care atenuarea este cea 
mai mare (nulurile filtrului) cores
pund valorii medii a lui fs a "grupu
lui" de rezonatoare (punctul 2) şi la 
1., a rezonatorului "izolat" de grup 
(punctul 1 ). 

EXEMPLUL NR. 4 

Să se proiecteze un FBLS cu n 6 
rezonatoare ai căror parametri me
dii sînt: fs = 9746,550 kHz; C K = 25 X 
10-3 pF şi Co = 5,5 pF. Cu relaţia (3) 
intervalul de rezonanţă al rezona
toarelor este: , 

Llf = 9746 550 ·25 x 10-
1 

= 22,15 kHz 
, 2x 

Se alege 8 1d8 = 2,8 kHz, În care 
. Llf 22,15 
-8, = -28 =7,9>3,5,dec-iin-

od8 , 

L-__________________________________________ ~ ~------------~--------------------~-------

tervalul de valori permise pentru A 
fiind mare, putem Încerca proiecta
rea după metodica de la exemplul 
nr.2 urmărind să obţinem R 600 n. 
S-au calculat trei variante, cu rezul
tatele sintetizate În tabelul nr. 13.1. 
Dintre acestea s-a realizat varianta a 
II-a (pentru riplul a = 1 dB), deoa
rece valoarea lui Cpl este suficient de 
mare pentru ca filtrul să fie utilizabil 
direct În montajul transceiverului 
A412. (CONTINUARE ÎN PAG. 19) 
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În numeroase scrisori, cititorii re
vistei "Tehnium" ne 
feritoare la Nu de 
puţine ori au fost cerute desluşiri 
asupra acestui sistem electronic, din 
care apărea drept concluzie 
rală totala 
articol Îşi 
manieră ac,ce:Slb'ila 
începători ce 
Dolby-şi modul 
Dacă sîntem ..... 1"\('0<:>," .. " 

netofon sau ai unui I",:",of,,,fr,n 

tem face cîteva 
din care rezultă o serie de 
foarte 
Să o inregistrare a unui 

program sonor de 
!radio, picup, alt mi'If"II-'.:>t,nfr,n 

In cazul În care 
mului sonor r.r~~7!l·"It~ 

pasaje 
mare, În mod 
ascultăm 
constatăm că 
tică cu 
Să 

gistrare 
stabilit 
trare la 
zul nl'l::'l"'otiAI,t 

care 
la 
deci 
trare zero. 

înre
pentru 

semnalului de înregis
ca În ca-

înregistrare, cu nivelul de ascultare 
obişnuit (acelaşi ca la înregistrarea 
anterioară), vom auzi un fîşîit, pe 
care îl vom numi În continuare zgo
mot de fond. EI provine aproape În 
întregime de la banda magnetică, la 

R 
Ing. PAUL POPESCU) 

~Îmnicu Vîlcea 

Preamplificatoarele audio de 
Înaltă calitate se caracterizează prin 
zgomot redus, distorsiuni mici şi 
sensibilitate ridicată, corespunză
toare nivelului sursei de semnal. În 
funcţie de caracteristicile sursei de 
semnal (cap de magnetofon, doză 
magnetică, microfon dinamic), răs
punsul În frecvenţă al preamplifica
torului trebuie să egalizeze răspun
sul global ai lanţului imprimare-re
dare, În funcţie şi de suportul audio 
utilizat (disc, casetă sau bandă mag
netică). 

Aceste deziderate se obţin cel mai 
comod cu ajutorul circuitelor inte
grate optimizate pentru astfel de 
aplicaţii. Un exemplu în sens ÎI 
constituie circuitul 8135 
(I.C.C.E.), funcţional şi 
pin cu pLn cu MC 303L 
(Motorola), circuit În 
construcţiile audio fideli-
tate. ROB 8135 ampli-

8 

compensate 
o mai 

cu per-

Ing. EMiL MARIAN 

care se mai adaugă şi sursele de 
zgomot proprii ale lanţului electroa
custic: sursa programului sonor şi 
magnetofonul {casetofonul} cu care 
se face înregistrarea. Acest zgomot 
de fond reprezintă un semnal nedo
rit, prezent la toate înregistrările, in
diferent de calităţile aparatelor folo
site. 

Cele două probe descrise anterior 
au fost. făcute tocmai pentru a pune 
În evidenţă zgomotul de fond. EI 
este prezent în ambele înregistrări, 
dar În prima înregistrare este "mas
cat" de semnalul util puternic (cu 
toate că există totuşi imprimat pe 
bandă), iar a doua înregistrare 11 evi
denţiază complet 

Pentru o edificare completă a pro
blemei, să facem o a treia înregis
trare, după o sursă al cărei program 
sonor conţine semnale de amplitu
dine mică şi mare. La aUdiere, zgo
motul de fond este mascat de pasa
jele fortissimo, dar apare În timpul 
pauzelor sau În cadrul pasajelor pia
nissimo. Este necesar să amintim 
faptul că unele magnetofoane pre
zintă un zgomot de fond mai mare, 
iar altele un zgomot de fond mai 
mic. Evident, nu facem aprecieri la 
magnetofonul simplu de larg con
sum, cu zgomot de fond şi brum 
propriu, care poate reda o bandă de 
audiofrecvenţă restrînsă În ceea ce 
priveşte frecvenţele ridicate. Refe
rinţele noastre sînt valabile pentru 
un magnetofon re.lativ perfecţionat,. 
care poate reda bine frecvenţele 
Înalte. Cu cît va fi mai "bogată" re
producerea frecvenţetor înalte, cu 

10rmanţe ridicate În ceea ce priveşte 
zgomotul etajului de intrare. Circui
tul se caracterizează şi prin viteza 
de urmărire ridicată a· semnalului 
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atît magnetofonul va evidenţia mai 
cl~r prezenţa zgomotului de fond. 

In scopul eliminării zgomotului de 
fond, inginerul american Ray Dolby 

(dependentă dş reţeaua de compen
sare), ceea ce îl recomandă şi În cir
cuitele corectoare de ton sau mixere 
audio. 

-

11< 21< 6'1< 1,)/!l 201< 

a pus la punct sistemul care-i poartă 
numele. EI a pornit de la faptul că 
zgomotul de fond apare numai În' 
cazul pasajelor' muzicale pianissimo 

'i n figura 1 este prezentat un 
preamplificator combinat de Înaltă 
calitate, care răspunde normelor 
HI-FI DIN 45 500, adaptRt următoa-

TEHNlUM 3/1984 



INr.qAr?1f (a) 
-' 

AMPL/P"I CArOR 

DE 
l' 

.. 

INREG/ S Tt<ARE 

C/RCU/T 

'--- A UxiL /A;e a E 

AD/Z/E OOLI.3'y 

A 1"1,-:>" /P/ CAro/? 

'" . DE 

RED4RE 

C/.RCU/T 

i....o-- A- U x ,IL /;CJ ,te D c: 

S U /3 S 7' ve;4 C . .7/'E .q OC/.J 

şi este mascat de pasajele fortis
simo. Rezultă că pasajele pianissimo 
trebuie prelucrate În aşa fel Încît 
prin sistemul de înregistrare-redare 
al magnetofonul,ţJi să eliminăm zgo
motul de fond, In timpul înregistră
rii, cînd apare un pasaj muzical pia
nissimo, amplitudinea lui se măreşte 
artificial şi ulterior el se Înregis
trează. La redare se procedează in
vers, micşorînd amplitudinea mărită 
artificial a semnalului audio util, În 
aşa fel Încît semnalul final să fie 
identic cu cel iniţial. De aici rezultă 
modul În care este eliminat zgomo
tul de fond. La Inregistrare, zgomo
tul de fond, care ar fi fost compara
bil cu semnalul audio util (semnalul 
pianissimo), este cu 8-10 dB mai 
mic decît el, deoarece semnalul au
dio de amplitudine mică a fost mărit 
artificial. La redare, semnalul audio 
mărit artificial (pianissimo) este 
micşorat pentnJ a fi redat În mod 
normal, dar În acelaşi timp este mic-

m 
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şorat şi zgomotul de fond înregistrat 
odată cu el, tot cu 8~10 dB, deoa
rece zgomotul de fond face parţe 
din semnalul deja înregistrat. In 
acest fel sistemul permite ameliora
rea raportului semnal-zgomot cu 
8-10 dB. 

Principiul fiind explicat, urmează 
să vedem modul de funcţionare 
electronică a acestui sistem. La În
registrare, sistemul electronic se 
poate concepe relativ uşor, deoa
rece, teoretic, ajunge să realizăm o 
expansiune dinamică a semnalelor 
electrice slabe, lăsînd nemodificate 
semnalele electrice puternice. La re
dare, problema se complică, deoa
rece trebuie să ştim cind să efec
tuăm compresia semnalului electric 
şi cu cit să compresăm pentru a 
egala gradul de expansiune, În sco
pul redării unui semnal identic cu 
cel iniţial. Deci apare obligatorie fo
losirea unui sistem electronic prevă
zut cu un algoritm de aşa natură În-

tn 

'" I~ 
Wt fY) 

cît să includă elementele prezentate 
anterior, caracteristice înregistrării 
şi redării. 
Să u,rmărim diagramele prezentate 

În figura 1. Ele reprezintă modul "de 
corectare" a semnalului audio iniţial, 
ce urmează a fi înregistrat. Nivelul 
de O dB corespunde semnalului 
electric de amplitudine maximă (for
tissimo). Nivelul de -40 dB cores
punde semnalului de amplitudine 
minimă (de 100 de ori mai mic decît 
semnalul maxim). La O dB nu se 
face nici o corecţie. La -10 dB se 
face o expansiune de +2 dB la frec
venţa de 2000 Hz, acţiunea de ex
pansiunepornind de la frecvenţa de 
500 Hz. Pentru un nivel de intrare al 
semnalului util de ~20 dB, expan
siunea este de ordinul a +5 dB' pen
tru frecvenţa de 2 000 Hz, pornind 
tot de la frecvenţa de 500 Hz. Pen
tru un nivel minim de -40 dB, ex
pansiunea prezintă un nivel de 
+8 dB la 2 000 Hz, pornind de la 
200 Hz, iar la frecvenţa de 10 000 Hz 
expansiunea atinge nivelul de 
+12 dB. Este uşor de văzut că expan
siunea este maximă către frecven
ţele Înalte şi nivelul mic al semnalu
lui audio, deoarece aici spectrul 
zgomotului de fond are ponderea 
cea mai mare. La redare este prevă
zut un dispozitiv electronic care 
execută riguros identic gradele de 
comprimare a semnalului audio În
registrat, pentru obţinerea semnalu
lui audio iniţial (nemodificat). 
, O explicare şi' mai clară a siste
mului este oferită de schemele bloc 
prezentate În figurile 2 şi 3. În tim
pul înregistrării (fig. 2), o parte a 
semnalului audio, amplificată supli
mentar, este "adăugată" semnalului 
iniţial, adăugare care urmăreşte sis
temul de codificare prezentat În fi
gura 1. Urmărind schema bloc din 
figura 2, se observă că semnalul ini
ţial este repartizat pe două căi. Ca
lea principală nu modifică semnalul 
iniţial (semnalul a). Calea auxiliară 
selecţionează componentele de am
plitudine mică şi cu frecvenţa ridi
cată (pornind de la 100 Hz) ce tre
buie adăugate la semnalul principal 
(semnalul b), urmărindu-se obţine
rea semnalului destinat înregistrării, 
conform algoritmului prezentat În fi
gura 1 (semnal a + b). 
Să analizăm acum schema bloc a 

circuitului auxiliar (fig. 4). Semnalul 
iniţial se aplică unui filtru trece-sus 
fix (F l ), unde de la început se eli
mină <;;omponentele de frecvenţă 
joasă. In continuare semnalul con
ţine numai componente de frecvenţe 
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relor surse de semnal: picup cu 
doză magnetică (PHONO), cap 
magnetofon sau casetofon (T APE), 
microfon dinamic (MIC). 

Selectarea sursei de semnal, im
plicit a corecţiilor de egalizare şi a 
sensibilităţii, se face cu aiutorul co
mutatorului dual SURSA. Perfor
manţele preamplificatoruiui şi con
diţiile de operare sînt trecute În ta
bel. Curbele de egalizare corespun
zătoare sînt prezentate În figurile 2, 
3 şi 4. 

Dată fiind sensibilitatea ridicată a 
circuitului, se face observaţia că 

medii-înalte. Ulterior, semnalul co· 
'rectat se aplică unui filtru trece-su~ 
variabil şi .apoi unui amplificator deij 
ieşire, Al' In funcţie de amplitudinec.!i 
semnalului de intrare se reglează 
panta filtrului variabil trece-sus, F2• 

Astfel, semnalul care se găseşte la 
ieşirea filtrului F1 comandă4jn ace-v; 
laşi timp şi intrarea amplificatorului 
A2' după care semnalul de ieşire din 
A 2 este redresat În blocul redr,esor si 
aplicat unui integrator naliniar-. 
Acesta comandă În final panta vâria
bilă a filtrului trece-sus. Rezultă 
imediat funcţionarea circuitului au
xiliar. La semnale mari de frecvenţă 
medie-înaltă, acestea sînt amplifi
cate puternic de amplificatorul A2' 
redresate În blocul redresor şi apli
cate blocului integrator neliniar, 
~are comandă blocarea filtrului ·F2. 

In acest caz la ieşirea amplificatoru
lui A 1 nu avem semnal auxiliar 
(semnalul Rezultă că pentru 
semnale de intrare care 'con-

un de frecvenţe medii-
mare, blocul 

la semnalul pen
semnal suplimen

semnale mici de frecvenţă 
mj:'rt"""_II"'~lt~ acestea sînt amplifi-

. de blocul A 2, redre-
sate de blocul redresor, aplicate in
tegratorului Aeliniar care nu "blo
chează" decît Într-o măsură mică fil
trul F2• Deci semnalele de frecvenţă 
medie-Înaltă trec filtrul F2 şi, ul-
terior, amplificate amplificatorul 
Al> se Însumează cu semnalul iniţial 
(apare semnalul b). Astfel se obţine 
semnalul destinat înregistrării, care 
eviQent este acum "amplificat" În 
spectrul frecvenţelor medii-Înalte de 
amplitudine mică. Repetăm că am
plificarea suplimentară a semnalului 
electric iniţial se face conform algo
ritmului prezentat În figura 1, În 
mod continuu. La redare (fig.3). un 
sistem de codificare identic cu cel 
utilizat la permite identi-
ficarea suplimentare a 
frecvenţelor me<.;lii-înatte (semnalul 
b). Semnalul amplificat suplimentar 
este "scăf.ut" din semnalul înregis
trat şi deci la ieşirea din amplificator 
obţinem semnalul original (semnalul 
a). Se observă în acest caz plasarea 
amplificatorului auxiliar Într-o buclă 
de contrareacţie, În opoziţie de fază 

. cu semnalul Înregistrat, deci prin În
sumarea lor obţinem semnalul iniţial 
(a). neafectat de zgomotul de fond. 

Le Haut Parleur, 1604 

LAG 

OUT LAG 

ROB 5 

generale ale acestui 
sînt direct legate de 

soluţia constructivă adoptată. Regu-
lile de proiectare a circuitelor impri
mate pentru montaje funcţionînd cu 
niveluri mici la intrare (tipic 
2 mV/50 kD) trebuie riguros respec-
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Multiplelor probleme tehnice solicitate de cititorii 
redacţiei vine să le dea răspuns rubrica de fată. 
După cum se poate constata, acordăm prioritate 

solicitărilor ce au ca obiectiv intreţinerea şi repararea 
aparaturii electrocasnice, refolosirea şi reutilizarea 
aparatelor şi componentelor de productie mai veche 
şi, in aceiaşi timp, solicitărilor legate de economisi
rea energiei (sub toate aspectele). 

Dialogul cu tinerii constructorl amatori va cuprinde 
cele mai diverse domenii de electronică, elect.roteh

mecanică, fototehnică. 
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ANGHEL MARIUS - CONSTANTA 

Reconstituirea părţii de FM a rec~ptoru
lui dv. nu este prea complicată. Trebuie să 
urmăriţi cu atenţie cablajul imprimat şi 
acolo unde lipsesc unele trasee să le refa
ceţi cu sîrmă. 

O schemă aproximativă cu piesele indi
cate o publicăm alăturat (provine tot de la 
un receptor japonez) care vă poate ajuta În 
această operaţie. 

Afimentarea este cu 15 V, iar bobinele 
circuitelor osciiante au miez magnetic. 

Vcc 48 4A 4'1' 38 3A 3'1' 

Ca acest tuner să funcţioneze În norma. 
OIRT trebuie să procedaţi În felul următor: 
deconectaţi C 101, C 104 şi C 106, apoi În 
locul lor montaţi cîte un condensator de 23 
pF (tot mic, plachetă). Manevraţi cu foarte 
multă atenţie miezul de ta L 103, pînă cînd 
încep să apară posturi. In această situaţie 
se reglează şi miezurile de la L 101 şi L 
102 (chiar În această ordine). Toate miezu
riie se vor introduce mai mult În bobină 
faţă de situaţia iniţială. Nu se va umbla la 
miezul bobinei T101. 

"ce SA 6'1' 5A 5'1' 411. 4'1' "ce lC 1'1' le 38 lA 3V 
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SZATMARY CAROL - BRAŞOV 

Toate circuitele ce le posedaţi se 
construiesc şi În ţara noastră şi au 
echivalenţe di recte astfel: SN7400 = 
CDB400; SN7420 = CDB420; 
SN7406 = COB 406; SN7442 = 
CDB442; SN7410 = CDB410; 
SN7490 = CDB490. 

lA 18 IV 2A 28 2'1' GNO 1A IV 2A -2'1' lA 3'1' GNO 111. 1a 2A 28 2C 2'1' GNO Ca să fiţi siguri de conectare, vă 
prezentăm şi un desen cu modul ge
neral de citire a terminalelor la un 
circuit cu 14 terminale. Circuitul in
tegrat se aşază cu terminalele În jos 
şi se priveşte,!, capsula de sus. Pe 
capsulă există totdeauna un semn în 
relief la unul din .capete. Din stînga 
acestui semn, În sens trigonometric, 
se numără terminalele. În unele ca
zuri terminalul (pinul) 1 are În drep
tul său şi un punct. 

SN7400 SN7406 

Vcc 20 2C Ne 28 2A 2'1' 

INPUTS OUTPUTS 

~~ 

lA 18 NC IC 10 IV GNO 

SN1420 SN7442 

TEODORESCU PETRE - BUCU
REŞTI 

Conexiunile sînt valabile numai 
pentru tipurile de memorie indicate, 
C1101A şi MK4007. TMS1101NC are 
o singură tensiune pentru Vo şi Voo, 
de -10 V. 

ADDRESS 6 16 'CHIP SElECT 

ADDRESS 8 15 R/W 

ADDRESS 7 3 14 DATA OUT 

Ilo 4 13 DATA OUT 

Vcc 5 12 DATA IN 

AODRESS 5 6 11 ADORESS 4 

ADDRESS 1 7 10 AODRESS 2 

\/00 8 9 ADDRESS 3 

MK 4007 (MOSTEK) 
C1 101 ~ (INTEL) 

DUlGHERU MIHAI - PIATRA 
NEAMT 

Circuitul integrat AN241 (produs 
Matsushita) conţine un detector MF 
plus un preamplificator de audio
frecvenţă. Este oarecum similar cu 
TAA 661, cu excepţ ia preamplifica
torului AF care poate fi utilizat sepa
rat. Din schema de conexiuni puteţi 
să vedeţi mai bine modul de conec
tare. 

7 1 
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DORNEAN SILVIU - ORADEA 

FND 500 este format din 7 seg
mente lED-GaAsP (înălţimea fiecă
rui segment fiind de 0,5 inch), de ti
pul cu catod comun. Aceasta im
pune ca după ieşirile- decodorului 
447 să montaţ; porţi inversoare 
CDB404. 

Conexiunile la capsulă sînt: 
1-segment E; 2-segment D; 
3-catod comun; 4-segment C; 
5-punct zecimal; 6-segment B; 
7-segment A; 8-catod comun; 
9-segment F; 10-segment G. 

După FAIRCHllD -
Optoelectronics Data Book 
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DENEŞ CAROL - TG. OCNA 

TDA 1042 este amplificator de au
diofrecvenţă ce se poate alimenta 
cu tensiune cuprinsă Între 9 şi 18 V. 
la tensiunea de 14 V şi sarcina de 
40, circuitul debitează 10 W. 

Curentul de repaus este de apro
ximativ 25 mA, iar curentul maxim 
de ieş ire nu trebuie să depăşească 
3,5 A. 

Ca să vă daţi seama de starea 
acestui circuit, cuplaţi un amperme
tru În serie cu alimentarea; dacă in-
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lEONTE DUMITRU - BÎRLAD 
la televizorul '"Grigorescu" se 

poate Înlocui În etajul final linii tu
bul Pl 36 cu tubul PL 500. 

Operaţia nu este nici grea şi nici 
periculoasă. 

Tubul Pl 36 are tensiunea de fila
ment de 25 V, iar PL 500 are 27 V. 
Nici În circuitele de filament şi nici 
În celelalte circuite din televizor nu 
se operează vreo modificare. 

Trebuie să luaţi un soclu pentru 
Pl 500 de la care, cu fire (foarte 
bine izolate), îl conectaţi la un culot 
de Pl 36, ţinînd cont de fiecare 
electrod În parte. Ambele tuburi au 
anodul la căpăcel. 
Vă prezentăm şi legăturile la soclu 

pentru cele două pentode. 
Deci se leagă astfel Între PL 500 şi 

Pl 36: 
4 -72, 5 -7 7, 1 + 2 -75, 6 + 7 -7 4, 
3 + 8 -7 8. 

TOMA TeODOR - JUD. ARAD 

Alimentarea receptorului "Unirea" 
de la reţea se poate efectua prin in
termediul schemei alăturate. 

Transformatorul .se construieş te 
pe un miez cu secţiunea de 6 cm2, 
unde În primar (n1) se bobinează 
1 850 de spire din CuEm cu diame
trul de 0,2 mm, iar În secundar (n2) 
se bobinează 500 de spire CuEm cu 
diametrul de 0,25 mm. 

Secundarul se cuplează la o punte 
1PM1 sau la 4 diode 1N4004 (sau 
echivalente). 

Filtrarea tensiunii redresate se 
face cu două condensatoare elec
trolitice şi un drase!. Draselul este 

strumentul va indica un curent de 
peste 500 mA şi TDA 1042 se Încăl
zeşte, Înseamnă că acest circuit este 
defect şi, bineînţeles, trebuie Înlo
cuit. 

În lipsa lui TDA 1042 se poate 
face separat un circuit cu 
TBA810AS. 

5 4 

Picioruşele de la culot se Încăl
zesc cu ciocanul şi se scot capetele 
de sîrmă rămasă de la vechile legă
turi; se îndepărtează şi cositorul din 
ele cu un chibrit ascuţit. 

Firele de interconexiune se cosÎ-

n1 n2 1PM1 

220V 

construit pe un miez de fier cu sec
ţiunea de 4-5 cm2 pe care se bobi
nează sîrmă CuEm 0,3-0,35 mm cît 

STAN EMil - PLOIEŞTI 

SU netele de frecvenţe joase şi 
Înalte pot fi scoase În evidenţă chiar 
dacă la amplificator nu este instalat 
sistem de corectare a caracteristicii 
de frecvenţă. 

Construiţi filtrul RC din figura ală
turată şi intercalaţi-I între preampli
ficator şi amplificator. 

Se construieşte cîte un exemplar 
pentru fiecare canal. 

Efectul acestui filtru constă În ate
nuarea frecvenţetor medii. Cel mai 
comod este cuplarea filtrului chiar 
la potenţiometrul de volum. 

5 8 

PL500 
toresc Întîi de soclul tubului PL 500, 
apoi pe fiecare fir se trage cîte o bu
cată de tub izolator (1-2 cm), după 
care, ţinînd cont de electrozi, se in
troduc pe rînd firele În picioarele 
culotului de care se cositoresc. 

permite fereastra miezului. 1 n locul 
droselului poate fi folosit şi un rezis
tor de 1 kO/2 W. 

l,SnF 

DELEANU VIOREl - JUD. BOTO~ 
ŞANI 

Cu un tub electronic miniatură de 
la fostele radioreceptoare alimentate 
la baterii, de tipul 1 T 4, se poate rea
liza un mini radioreceptor după 
schema alăturată. Montajul este de 
tip detector cu reacţie, la care audi
tia se face Într-o cască cu impe
danţa de cel pufin 50 O. Bobinele se 
construiesc pe o carcasă de carton 
sau material plastic cu diametrul de 
8-12 mm. Bobina-jur este spiră 
lîngă spiră, pe un singur strat. 

Pentru gama undelor medii se va 
bobina astfel: l1 (bobina de cuplaj a 
antenei) are 15 spire CuEm 0,2; l2 
are 95 de spire CuEm 0,2; L3 are 20 
de spire CuEm 0,2. Şocul de radio
frecvenţă Sare 250 de spire CuEm 
0,1 sau liţă de radiofrecvenţă bobi
nate pe o carcasă cu miez de ferită 
sau ferocart. ' 
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Propun celor ce iubesc la fel 
de mult sporturile nautice şi 
drumeţiile realizarea unui velier 
sau şalupă cu motor cu cabină 
(două cuşete), transformabil cu 
relativă uşurinţă Într-o mică ru
lotă. 

Materialele şi dimens'iunile din 
desenele alăturate conduc la o 
greutate totală a construcţiei de 
circa 400 kg, tractabilă deci 
o remorcă uşoară pe două 
ataşabilă la "Dacia" 1300. 

Principiul constructiv adoptat 
a fost următorul: coca ambarca
tiei se obţine prin ataşarea, unul 
de altul, a trei corpuri indepen
dente, etanşe, numite bloc-sec
ţie prova, bloc-secţie median şi 
bloc-secţie pupa, rigidizate pen
tru a forma un corp comun cu 
cîte 4 bu Ioane 0 10 mm si ron
deie de cauciuc de 2~3 mm 
grosime petrecute pe buloane 
Între planurile de separaţie din
tre corpuri, În secţiunile A şi B. 
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Rondelele' de cauciuc opresc 
pătrunderea apei găurile 0 
11 mm practicate plăcile de 
separaţie, oriticii aşezate astfel: 
două la baza plăcilor şi cîte unui 
la partea superioară a montanţi
lor din babord şi tribord ai ra-
melor de 40 x 40 mm ce 
întăresc de separaţie pe 
contur. găuriie practi-
cate vor trebui să fie coaxiale. 

Prin scoaterea buioanelor de 
idizare se pot îndepărta 

pupa şi prova, cor
aşezat pe remorca 

fi utilizat ca rulotă 

, C2, C3, C4, Îm
preună cu ramele de stejar de 

conturul plăcilor de separa
sînt suficiente pentru a se 

curbura me-
dian şi a da soliditatea necesară 

Puntea bordajele se reali-
zează din scînduri de brad de 

10 mm grosime şi 50-60 mm 
lăţime, Îmbinate cu nut şi feder. 
La chituirea rosturilor se poate 
utiliza un chit din praf de cretă 
frecat În ulei de in. După usca
rea chitului, atit la exterior cît si 
la interior se Întinde cu pensufa 
un strat de răşini sintetice, reali
zat În două mîini. Se aşteaptă 
Întări rea răşinii şi se freacă bine 
cu hîrtie abrazivă faţa lucioasă 
rezultată, pentru a permite buna 
aderare a straturilor ulterioare 
de vopsea. 

Este bine să se facă si o chi
tuire la interior, mai 'ales pe 
zona de fund a cocii şi pe pere
ţii laterali pînă la 10-15 cm 
deasupra liniei de plutire. Dacă 
se poate procura răşină sufi
cientă, este de mare folos apli
carea unui strat şi În interior, 
pentru acoperirea chituirii şi im-

plicit asig.urarea etanşeităţii În
tr~gii cocI. 

In cazul armi:lrii ambarcaţiei 
ca velier, se execută cutia deri
vorului din tego de 12 mm gro
sime, În poziţia arătată de de
sen, cu petrecerea pereţilor late
raii ai· cutiei peste chilă. Se va 
avea o deosebită grijă la Închi~ ( 
derea cu chit a interstiţiilor Între 
cutia derivorului şi chilă, zona 
aceasta fiind sub linia de plutire. 

La lungimea totală a ambarca
ţiei de 5,20 m s-a utilizat un ca
targ de 6 m, amplasat deasupra 
popului arătat În desen, cu un 
ghiu de 2,70 m. 
Dacă se renunţă la vele şi se 

adoptă varianta "şalupă cu mo
tor", se elimină derivorul, cutia 
derivorului şi cîrma, motorul 
out-biord de tip Veterok de 
8-12 CP Dutînd să fie montat 
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pe etamboul 

minimă. 
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tor. 

- cama; 14 --
a levierului; 15 setul de 
frînă; 18 - resortul de 
plăcuţelor. 

Prin deplasarea mÎnerului 
- clasic - la podeaua 
lui, Între scaunele 
şuruburilor 7, se 
riie de frînă 3 care, 
mei 13 (fig. 6a), hlr" .. h"""·7A IJldt,;lun::lt; 

de frînă 15 discurile 
Cele patru de frÎ nă 15 
montate În etrier. de 
faţă. FrÎna de securitate are raportul 
de demultiplicare 37,68. 

Instalaţia de frînare a autoturisme-
lor OLTCIT a inter-
naţ ional eu-
ropean la 
nstitutul Monthlery -
Franţa .. 



(CONTINUARE fN NR. VIITOR) 

Ca la orice alt automobil dealtfel, 
mecanismul de direcţie al autoturis
melor LADA reprezintă o structură 
relativ. gingaşă, foarte sensibilă la 
tratamentul brutal. O denivelare ata
cată În regim ridicat de viteză sau 
contactul, În aparenţă blind, al uneia 
din roţile anterioare cu bordura la 
executarea unui viraj sînt cauze care 
aproape sigur fac ca după cca 1 000 
km de rulaj să apară uzuri prema
ture ale unor anvelope, iar stabilita
tea vehiculului să se înrăutăţească. 
Asemenea efecte pot apărea însă cu 
timpul, după o perioadă mai. mare 
de rulaj şi În mod natural, ca urmare 
a slăbirii strîngerii unor elemente ale 
direcţiei sau punţilor. 

Iată deci motive temeinice care 
justifică atenţia ce trebuie acordată 
verificării periodice a aşezării co
recte a roţilor pe sol. Trebuie să se 
reţină că, chiar dacă nu s-au produs 
evenimente deosebite care să aten
teze la corectitudinea aşezării roti
lor, controalele ce se vor descrie 
este bine să fie făcute la fiecare 
10000 km de rulaj. 

Pentru autovehiculele actuale cu 
mecanisme de direcţie şi punţi com
plicate, la care se impune un Înalt 
grad de securitate a circulaţiei În 
condiţiile unui trafic efectuat În 
alură vie, verificarea unghiurilor di
recţiei este o operaţie destul de 
complicată şi fină. Această conside
raţie este susţinută de observaţia că 
pe timpul efectuării verificării se 
cere măsurarea cu mare precizie a 
unor dimensiuni În zone greu acce
sibile şi prin operaţii complexe. Ast
fel, În cadrul unei operaţii complete 
se impune măsurarea unghiurilor de 
carosaj (cădere), convergenţei, un
ghiului de înclinare longitudinală a 
pivotului tuzetei (unghiul de fugă) şi 
celui de Înclinare transversală a 
acestuia. Măsurarea lor cu exacti
tate necesită existenţa unei apara
turi complexe şi, bineînţeles, a unui 
personal specializat. 

Totuşi, controlul periodic al co
rectitudinii aşezării roţilor directoare 
pe sol se poate face, fără mari pre
tenţii de~ precizie, de către fiecare 
amator. In orice caz, verificarea se 
impune cu necesitate ori de cîte ori 
roţile punţii din faţă au fost supuse 
unor şocuri chiar aparent neimpor
tante. 

Înainte de Începerea verificării tre-
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Ore ing. MIHAI STRATULAT 

buie să se controleze cu atenţie sta
rea elementelor componente ale di
recţiei şi punţii din faţă, care influ
enţează nemijlocit posibilitatea şi 
stabilitatea reglajelor. Este vorba în 
primul rînd de rulmentii roţilor din 
faţă, jocul În articulaţiile barei de 
conexiune, gradul de uzură al pneu
rilor şi presiunea din ele, fermitatea 
fixărilor şi strlngerilor diferitelor de
talii. Numai după înlăturarea defec
ţiunilor constatate se poate trece la 
controlul geometriei direcţiei, avînd 
garanţia obţinerii unor rezultate co
recte. 

Este necesar să se reţină că am
bele roţi de direcţie trebuie să fie În 
stare tehnică bună, cu acelaşi grad 
de uzură şi, În mod obligatoriu, de 
acelaşi tip. 

In al doilea rînd se va face un 
control al stării bucşelor de cauciuc 
ale articulaţiilor barelor de reacţie 
ale punţii din spate, făcînd remedie
riie eventual necesare - şi aceasta 
deoarece metoda ce se va prezenta 
se bazează pe aşezarea corectă a 
roţilor acestei punţi. 

In sfîrşit, se va efectua controlul 
presiunii in pneuri, care· se va ex
tinde şi la roţilj9 din spate, ţinînd 
seama că acest parametru trebuie 
să aibă valorile impuse de uzină sau 
poate fi superior cu 0,1 kgf/cm2• 

Pentru efectuarea măsurătorilor 
sînt necesare o, riglă gradată cu lun
gimea de cel puţin 10 cm, un fir cu 
plumb şi o sfoară lungă de aproxi
mativ 3 m. 

Cu ajutorul acestora se poate rea
liza un control aproximativ al un
ghiului de cădere (carosaj) şi al 
convergenţei roţilor directoare. 

În vederea efectuării controlului, 
automobilul se aduce pe o suprafaţă 
plană orizontală, care, pentru uşu
rinţa accesului la punctele de re
glare, este bine să fie prevăzută cu 
un canal de vizitare. 

VERIFICAREA UNGHIULUI DE CĂ
DERi; 

Precum se ştie, unghiul de cădere 
sau de carosaj al roţilor din faţă ex
primă Înclinarea laterală a acestora 
În raport cu verticala. Pentru verifi
carea acestui parametru geometric 
se sus.pendă roţile din faţă şi se. de
termină punctele de bătaie maximă; 
perpendicular pe direcţia acestora 
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se marchează cu o cretă pe flancul 
anvelope; două repere diametral 
opuse, A, care reprezintă punctele 
de fulaj egal sau zero, aşa cum se 
arată În figura 1. 

Apoi se Învîrtesc roţile astfel încît 
reperele marcate mai Înainte să fie 
dispuse după o linie verticală, aşa 
cuAm se arată În figura 2. 

In această poziţie a roţilor, În care 
efectul fulajului roţii este anulat, au-
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într-un număr anterior al revistei 
("Tehnium" nr. 1/1984) a fost pre
zentată cititorilor o doză .p.entru de
veloparea hîrtiei color. Utilizînd o 
asemenea doză procesul de develo
pare a hîrtiei devine similar cu cel al 
developării peliculelor, evident cu 
chimicalele destinate prelucrării hîr
tiei. Caracteristica acestui mod de 
lucru constă În aceea că materialul 
fotosensibil este imobil, iar soluţiile 
de lucru se vehiculează În acel~ i 
vas. 

în cadrul articolului de fată este 
prezentat un procedeu de develo
pare a hîrtiei care are caracteristic 
faptul că soluţiile de lucru sînt imo
bile, fiecare aflîndu-se Într-un vas 
distinct, şi materialul fotosensibil 
este transferat dintr-o soluţie 
Într-alta. Principiul este desigur cel 
folosit curent la developarea În tase; 
diferenţa constă În aceea că se folo
sesc corpuri de doze În loc de tase, 
iar hîrtia fotografică color este vehi
culată într-o ramă de doză (cadru 
porthîrtii). 

Sistemul prezintă următoarele 
avantaje: 

- cantitatea de hîrtie developată 
este relativ mare la un singur ciclu 
de lucru; 

se evită vehicularea repetată a 
soluţiilor de lucru; 

.I 
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se micşorează procesul de oxi
darea soluţiilor; 

- este facilitată menţinerea tem
peraturii soluţiilor În limitele pre
scrise; 

- spaţiul necesar pentru develo
pare este extrem de mic. 

Dezavantajul procedeului constă 
În dificultatea aplicării sale pentru 
formate mai mari de 13 x 18 cm, 
dată fiind rigiditatea scăzută a hîr
tiei, fapt ce împiedică developarea ei 
În doze de tipul descris. 

Teoretic procedeul poate fi aplicat 
şi În cazul developării hîrtiei alb-ne
gru, dar acest lucru ar fi justificat 
doar În cazul unor lucrări de serie la 
care E?xpunerea este garantat co
rectă. In mod uzual micile imperfec
ţiuni de expunere se corectează prin 
modificarea duratei revelării În cazul 
fotografiilor alb-negru. Felul proce
sului de developare determină nu
mărul de vase cu soluţii, respectiv 
procese cu trei sau cu două băi. So
luţia optimă ar fi să se realizeze in
stalaţia de lucru pentru trei băi, uti
lizarea ei În cazul a numai două băi 
fiind oricînd posibilă. 
Menţionăm că prin numărul de băi 

se Înţeleg doar soluţiile de revelare, 
stop (stop/fixare) şi albire (albire/fi
xare) sau stop/albire/fixare. Stabili
zarea se va realiza În afara instala-

3 
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5 

6 

7 

8 

ţiei într-o tasă 
Fotoamatorii de la 

losesc de regulă , .. "",;:;,.,·", ... ·,.."1,, 

de hîrtie color: 
- AZO (R.S.R.) - două băi; 
- FORTE (R.P.U.) - trei băi; 
- FOMA (R.S.C.) - trei băi; 
- AGFA (R.F.G.) - sau trei 

băi, În funcţie de 
Rama cu hîrtii se ma-

nual dintr-o doză după o 
uşoară scuturare. Unele procese de 
developare prevăd şi spăIări inter
mediare de scurtă durată (10-20 s) 
care se vor realiza Într-un vas sepa
rat. 

Instalaţia de developar~ este re
dată În schiţa din figura 1. Reoer'ele 
c;omponente sint: 1) 
doze (două sau trei); 3) la
terale (două); 4) placă de bază; 5) 
cleme de fixare (patru); 6) rezistenţe 
de Încălzire (două); 7) şuruburi spe-

8) 

de develcr. 
şi 2 taetati\.$ 

recipientul 1 se află 
dozele cufundate În apă. N"ivelul 

va fi ceva mai scăzut decît ni-
din astfel Încît 

", ... I-,;,.,.".onil"<:; dată volumul 
nu determine plutirea 

lucra cu un nivel 
În care caz se 

mici greutăţi de 
Recil:,ierltui este susţinut de 

3 prin interme
şuruburi speciale, 7, ast

să poată balansa. Suportu
rile sînt prinse cu holzşuruburi În 
placa de bază 4 lemn). De mar-
ginea se prind patru 
cleme, 5, care servesc susţinerii re
zistenţelor de încălzire, 6. Rezisten-

5 

6 

ţele servesc aducerii la temperatura 
nominală de lucru a apei din reci
pient şi implicit a soluţ iUor de lucru. 
Măsurarea temperaturii se face cu 
un termometru plasat convenabil În 
doza cu revelator. Măsurarea tempe
raturii celprlalte soluţii nu este ne
cesară deoarece toleranţa cea mai 
severă este cea-a temperaturii reve
.!atorului. T ermosîatarea soluţiilor 
este indicat să se facă automat folcr 
sind un termometru electronic care 
să comande încălzirea. 

Dozele sînt ~ezate În recipient pe 
8 astfel Încît apa să 

circula pe dedesubtul lor. 
apei şi 

soluţiiior de lucru, precum şi agita
rea acestora se realizează prin ba
lansarea intermitentă a recipientului. 
Această operaţie se poate face ma~ 
nual sau mecanic. Pentru mecani
zare sugerăm ca soluţie folosirea 
unui micromotoreductor (2-5 rpm) 
pe al cărui arbore de ieşire să se fi-
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propunem 
Într-un tub metalic 
ţeavă cromată de 
cu 20-30 m m decît 
pientului, cu un diametru de 
12-20 mm, se introduce centric fi
rul rezistiv spiralat şi se umple restul 
spaţiului foarte fin sau sare 
fi nă de Capetele firului 
care ies din tub se dublează cu un 
fir de cupru începînd dela circa 
15-20 mm de capetele tubului spre 
interior, astfel încît să se evite Încăl
zirea pe porţiunile externe. Capetele 
tubului se Închid cu dopuri izoia
toare sertizate pe ţeavă. Dopurile 
vor admite leş irea firului pe centru 
şi vor etanşa interiorul tubului. Pen
tru calculul rezistenţei (alegerea sîr-
mei ca diametru şi lun-
gime) În de puterea' nece-
sară şi de alimentare este 
necesar să apelaţi la sprijinul unui 
specialist electrotehnician. Se poate 
folosi o jumătate de rezistenţă spira
Iată de 600 W care se găseş te În co-

În care se 

de 
de 
de 

acel aş imaterial 
reci pientul şi sî nt 

acesta. Şuruburile speciale 
se pot după schiţa din figura 3. 
important este să aibă o porţiune fl
letată care să slujească fixării de su
portul lateral (care va fi prevăzut 
gaură filetată corespunzătoare) 
porţiune cilindrică pe care se 
teş te recipientul. Evident, în pereţii 
laterali ai recipientului vor exista 
găuri corespondente. Prinderea Ş u
ruburilor de suporturile laterale se 
va Îmbunătăţi prin asigurarea cu o 
piuliţă (de preferinţă îngustă). 

Dimensionarea construcţiei se 
face de către constructor În funcţie 
de mărimea dozelor, respectindu-se 
În principiu indicaţiile care se vor da 
În continuare. Nu există cote critice 
sau metode de construcţie specială. 

Vom considera dimensiunile exte
rioare ale doze! a x b x c, iar nivelul 
nominal al soluţiei În doză C' (nefi
gurat). Dimensiunile principale ale 
instalaţie! rezultă din desene. Reci
pientul are cotele principale A x B 
(interioare) x H (exterioare). Cu as
terisc s-a notat În figura 1 cota inte
rioară dintre suporturile laterale, 
considerînd că grosimea eventuale
lor piuliţe de asigurare aş uruburilpr 
speciale nu depăşeş te 10 mm. .1 n 
cai contrar cota notată cu asterisc 
,se va mări corespunzător. La dimen
sionare se va avea În vedere ca ni-
velul H' al din recipient să 
ajungă la laterale pe care 
se face prinderea mobilă. 

Nu s-au capace la doze 
deoarece nu necesare, transfe-
rul hîrtiei impunînd oricum înlătura-
rea lor. Un soluţia de 
revelare poate În măsura În 
care pe durata imersiei hîrtiei În 
această soluţie se aprind În labora
tor alte surse decît lu
mina de 

TEHNIUM 

A., o 

I ILITAll1 
ILMELUR 

Este cunoscut de către fotoama
tori faptul că prin supradevelopare 
se pot obţine fotograme bune În ca
zul unor expuneri insuficiente gene-:
rate de lipsa unei cantităţi suficiente 
de lumină sau de utilizarea unei dia
fragme nepotrivite condiţiilor de ilu
minare. Procedeul supradşvelopării 
dă rezultate pentru subexpuneri re
lativ mici, de ordinul a 1/2-2 dia
fragme, În funcţie de felul material\;l
lui fotosensibil şi al revelatorului. In 
condiţii experimentate de develo
pare se poate lucra curent cu expu
neri corespunzătoare unei sensibili
tăţi a materialului fotosensibil cu 
circa 3 DIN mai mare şi uneori chiar 
6 DIN. 

Procedeul supradevelopării ex
ploatează intensiv imaginea latentă 
din peliculă şi creează În mod fals 
impresia unei creşteri de sensibili
tate a materialului fotosensibil. 
Acest procedeu este practicat În ge
neral În tehnica alb-negru, poate fi 
folosit pentru unele filme negative 
color (pericOlUl debalansărilor neco
rectabile este foarte mare) şi practic 
este de neaplicat diapozitivului co
lor. 

În cele ce urmează se prezintă fo
toamatorului care iubeşte experi
mentul două metode prin care se 
obţine o creştere efectivă de sensi
bilitate, condiţiile de developare fi
ind normale pentru tipul de material 
fotosensibil folosit. 

1. HIPERSENSIBllIZAREA. Acest 
prim procedeu este aplicabil la ma
terialele. fotosensibile alb-negru şi 
constă În supunerea acestora unor 
vapori de mercur. Cîştigul de sensi
bilitate, de 3-6 DIN, este cu atît 
mai mare cu cît materialul fotosensi
bil este mai recent fabricat. Proce
deul se aplică În cea mai mare mă
sură peliculelor negative, dar merită 
a fi luat În considerare şi de cineaş
tii amatori care lucrează pe film re
versibil alb-negru. 

Cele mai bune rezultate se obţin 
pe pelicule .de sensibilitate mijlocie 
sau mică. in cazul peliculelor de 
Înaltă sensibilitate, există riscul for
mării unui voal prea intens care 

egală cu rezistenţa etalon a dome
niului respectiv, va indica zero pen
tru Rx = O şi va "bate" peste capul de 
scală pentru Rx mai mare decît eta
lonul domeniului. Rezistenţa Rl2, 
conectată În serie cu leş irea AO, a 
fost prevăzută tocmai pentru a li
mita la valori nepericuloase (pentru 
un timp scurt) curentul prin instru
ment atunci cînd bornele Rx sînt li
bere (Rx = 00) sau cînd Rx > R6 -;- RIO • 

Precizia măsurătorilor depinde În 
cea mai mare parte de toleranţele 
rezistenţelor etalon R6 - R IO (reco
mandabil ± 1% sau mai mici). 
Dacă instrumentul disponibil are 

altă sensibilitate (orientativ între 0,5 
mA şi 5 mA), valoarea lur R l4 se re
calculează pentru a se obtine tot un 

MARIUS ANDREI 

anulează utilizabilitatea filmului. Hi
persensibilizînd un film de 20-21 
DIN se pot practica expuneri cores
punzătoare la 27 DIN, obţinÎndu-se 
Însă granulaţie fină a peliculei de 
20-21 DIN. Dezavantajul mare al 
procedeului constă În durata mică, 
cca 5-8 ore, de menţinere a efectu
lui de hipersensibilizare. In acest in
terval trebuie executate expunerea 
şi developarea. 

Practic hipersensibilizarea se ob
ţine menţinînd cca 48 ore pelicula În 
doza de developare În prezenţa unei 
picături de mercur (obtenabilă de la 
un termometru spart) în condiţii 
normale de temperatură (în jur de 
20°C). . ~ 

Aplicarea procedeului filmelor co
lor determină modificări de culoare 
şi scăderea înnegririi maxime. De 
aceea pentru peliculele color se re
comandă cel de-al doilea procedeu, 
latentificarea. 

2. LATENTIFICAREA. Este un 
procedeu aplicabil materialelor foto
sensibile alb-negru şi color. Constă 
În iluminarea difuză de foarte scurtă 
durată cu o anumită cantitate de lu
mină a materialului fotosensibil. Se 
obţine astfel o ridicare a părţii infe
rioare a curbei caracteristice, ceea 
ce corespunde la o creştere a sensi
bilităţii cu 2-3 DIN. Iluminarea se 
poate face Înainte sau după expu
nere; creşterea sensibilităţii este mai 
mare în cazul iluminării Înaintea ex
punerii. Se obţine o mai bună re
dare a detaliilor din umbră prin 
creşterea densităţii În părţile slab 
expuse, fără a se influenţa zonele de 
densitate mai mare. Modificarea 
curbei caracteristice corespunde 
unei s.căderi pe ansamblu a contras
tului. In figură, cu linie punctată s-a 
indicat caracteristica modificată În 
urma iluminării. 

Iluminarea selectivă şi de durată 
ceva mai lungă permite îmbunătăţi
rea balanţei de culoare după con
trast la materialele fotosensibiie co
lor. În acest caz se iluminează stra
tul fotosensibil care are contrastul 
cel mai mare. Acest caz este însă 
puţin important pentru fotoamatori. 

voltmetru cc de 1 V, iar R 12 se di
mensionează pentru un curent ma
xim de ieşire (cu bornele Rx libere) 
de cel mult două-trei ori mai mare 
decît curentul instrumentului la cap 
de scală. 

Pentru alte tensiuni de alimen
tare se recalculează R l2 şi RI. Even
tual se poate modifica şi divizorul 
de referinţă (02, R2-R 3-R 4 ), cu 
cond~ia de a se obţine În baza lui T 
o tensiune reglabilă fin În jurul valo
rii de 1,6 V, care, la rîndui său, per
mite să se obţină În emitor un po
tenţ ial de 1 V exact În raport cu 
masa. I 

Dacă rezistenţele R6-RlO sînt de 
precizie, etalonarea aparatului se 
poate face pe un singur domeniu, 

L 
Realizarea latentificării se face cu 

un blitz de mică putere. Într-un spa
ţiu obscur se suspendă filmul astfel 
Încît să fie posibilă iluminarea sa 
(pe partea cu emulsie) În totalitate. 
Cantitatea de lumină pe care o va 
primi pelicula trebuie să fie atît de 
mică încît să se afle sub pragul În
negririi minime (iluminarea să nu 
provoace voal). 

Realizarea iluminării reduse se 
face cu un blitz al cărui condensator 
principal este Înlocuit cu unul de 
cca 2ţ.tF. Cu un astfel de blitz. avînd 
tensiunea de lucru de 450 V, la o 
distanţă de cca 7 m, se latentifică În 
mod corect un .film ORWOCHROM 
UT 18. Modifi.carea unui blitz În sen
sul arătat se justifică doar dacă dis
punem de unul mai vechi pe care 
nu-l mai utilizăm curent. 

Fără a modifica blitzul se va pro
ceda astfel. Lampa blitzului se Împa
chetează În hîrtie neagră care se 
găureşte cu un ac În două-trei 10-
curi.

iIl 
Iluminarea se realizează indi

rect Indreptind blitzul spre un perete 
,opus peliculei. Dacă peretele nu 
este alb, se va atîrna sau lipi pe el 
un carton ori o hîrtie de culoare 
aibă. Stabifindu-se plasamentul fil
mului, se determină numărul de 
găuri şi distanţa de expunere prin 
probe. Pentru economisirea materia
lului fotosensibil probele se vor face 
încărcîndu-1 Într-un aparat fotografic 
cu obiectivul scos (aparat cu obtu
rator focal) pe timp B. AsHelfiecare 
probă va corespunde unei singure 
fotograme. Aparatul se plasează 
fel Încît fereastra filmului să fie 
acelaşi plan cu poziţia În care se va 
afla filmul supus În întregime laten
tificării. 

Metodele .. expuse sînt simplu de 
realizat şi pot fi utilizate de fotoa
matori. Mărirea sensibilităţii se 
poate realiza şi pe ălte căi, ca de 
exemplu tratarea materialului foto
sensibil În soluţii alcaline, În amo
niac, În trietanolamină etc., tehnici 
mai complicate neaccesibile În foto
grafia de amatori. 

păstn ndu-se şi pentru celelalte 
(evident, intervine şi calitatea ope
raHonalului). De exemplu, selec
tînd din comutatorul K domeniul de 
10 kO, se conectează la bornele R \ 
o rezistenţă de 10 kO ± 1 % şi se ali
mentează montajul, cu Rl-l dat ini
ţial la valoarea maximă Înseriată. Se 
măsoară tensiunea la bornele lui R, 
şi se reglează R3 pentru a citi exact 
1 V. Apoi se reglează R l4 astfel ca 
acul instrumentului M să indice 
exact capul de scală. În fine, se 
scurtcircuitează .bornele Rx; dacă 
acul nu indică exact diviziunea 
zero, se reglează Rl3 (compensaţie 
offset), după care se mai verifică o 
dată capul de scala"-pentru Rx = 
10 kO. 

comunicări ştiinţifice ale 
Campionatul de creaţ le 

organizate de Federaţia 
radioamalorism cu sprijinul re-

festări sint rugaţi să ia legătura cu Radioclu
bul judeţean Cluj la telefon 12001 sau 40808 
(tovarăşul Rusu); 41428 (tovarăşul Vinerean), 
prefix 951. 

Radioamalorii care intenţ ionează să pre
zinte comunicări ştiinţifice in cadrul 
zionului vor lua legătura pină la data de 
mai a.c. cu redactia revistei "Tehnium", la te
lefon 90-11 60 10/2059 (tovarăşul 1. Mihă
eseu). 

vistei ICIhnhIRn'a" vor avea loc in zilele ele 14 
şi 15 in ChJjmNapoca. 

Cei care doresc a la aceste mani-



poziţia 
iar 

În lui 
logic, care cu·,,1 

Fiz. GH. 

RU 
fon 

capului de scală (indicaţie maximă) 
instrumentului atunci CÎnd I este 

Potenţiometrul de 100 kO se 
regla astfel ca, la 3 minute după 

lui i, acul instrumentului 
circa 2/3 din lungimea 

z0'lă se gradează În 
In general grada

neliniare (funcţie şi de ti
instrumentului), dar suficient de 

rlj('.\fl'll"lt,;:tli'c> pentru o apreciere a tim
Cealaltă treime a scai ei 

colora cu roş uşi va indica de
duratei unei convorbiri 10-
minute). O nouă apăsare pe 

va restarta cronometrul pentru mă
surarea depăşirii. 

Tranzistorul poate fi de orice tip, 
cu siliciu şi cu factor de amplificare 
mare, Bateria (tip R 6) se schimbă 
atunci cînd acul nu mai ajunge la 
capătul scai eL Instrumentul poate fi 
un indicator de acord sau nivel de la 
radioreceptoare ori casetofoane 
portabile, Dacă nu este perfect echi
librat, se va etalona neapărat În po-

aleasă pentru lucru (orizontal 
vertical). O sugestie pentru 

montaj se dă În fotografia alăturată. 

LIVIU Suceava 

CDB 413 va face ca LED1 să 
fie În momentul În care lumi
nozitatea scade, valoarea lui FR1 

T1 se blochează, iar T2 se sa
punînd la masă ,,1" logic de 

intrarea lui COS 413, ceea ce 
la apariţia unui ,,1" logic pe ie

şirea lui COS 413, LED1 se apr~nde, 
valoarea lui FR2 scade pînă la o va
loare suficientă Încît triacul să se 
deschidă, 

Din punct de vedere constructiv, 
montajul nu prezintă particularităţi 
deosebite, Cuplorul optoelectronic 
se realizează dintr-un tub de PVC În 

se introduc fotorezistenta 
şi LED-ul (LED1) "faţă In 

la o distanţă cît mai mică. FR1 
trebuie să aibă la Întuneric 

minimum 10-15 kO, iar LED-urile· 
vor avea culoarea În funcţie de 
banda de sensibilitate a fotorezis-

Trimerele de reglaj sînt accesibile 
prin două găuri practicate În car
casă. 
Creş terea temperaturii ambiante 

provoacă o· mărire a timpului de 
parcurgere a scalei, de circa 2 se
cunde/grad. De aceea vom etalona 
periodic aparatul, la cea mai mare 
temperatură ce se anticipează În se
zonul respectiv, pentru a evita sur
prizele. Se poate nota capul de 
scală ce trebuie reglat pentru trei 
temperaturi maxime uzuale (de 
exemplu: 18°C iarna, 30°C vara şi 
24°. C in celelalte anotimpuri). 

Amintim că măsurarea duratei 
unei convorbiri telefonice se face 
din momentul cind se stabileşte 
efectiv legătura Între corespondenţi 
(abonatul chemat ridică receptorul). 
Prin încadrarea sistematică În du
rata unui impuls de taxare, amorti
zarea cheltuielilor pentru cronome
tru se va face rapid. 

151<..0. 
R3 

• 

470.n. 1~ CDB 413 
R4 ·Cl 

s 

P1 Ad 

1I1II 
~--.- ~----4 

TR1 

LED1 

'R1 

tenţelor folosite. Eu am folosit 
LED-uri ra,iii şi fotorezistenţe pe si
liciu. Ali menta rea montajului trebuie 
să fie cît mai stabilă pentru a nu se 
modifica pragul de acţionare a auto-

matului. 
T ransformatorul este de sonerie, 

folosi ndu-se Î nfăş urarea de 5 V. 
În figura 2 este dat cablajul la 

scara 1 :1. 
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Curba de răspuns a filtru lui astfel 
realizat este prezentată În figurile 
13.1 şi 13.2, În scară logaritmică 
pentru atenuare şi respectiv În 
scară liniară. Coordonatele puncte
lor marcate pe curbele de răspuns 
sînt prezentate În tabelul nr. 13.2. 
EXEMPLUL NR. 5 

Să se proiecteze un FBlS pentru 
SSB cu patru rezonatoare de tipul 
B500 recu perate din staţiile RM31, 
ai căror parametri sînt: Cl( 7,65 x 
10- 3 pF; 1s = 8 347 kHz; Cu = 6,25 pF. 

Capacitatea rezonator-capsulă me
talică CE 1,5 pF. 

Propunem pentru Început B3dB = 
2,5 kHz şi calculăm intervalul de re
zonanţă al rezonatorului cu, capsula 
legată la masă (adică cu Ct În para
lel cu C(): ' 

x 10 1 

(3) ~ f = 8 3'47 x ------
2(6,25 + 1,5) 

=4,120 kHz. 
Calculăm raportul: ' 

.;l.f 

B 
= 1,648 < 3,5, 

3dl! 2,5 
de unde rezultă că sîntem într-un 
caz mai puţin obişnuit, În care valo
rile parametrului de proiectare A 
pentru care filtrul este realizabil tre
buie calculate din consideraţiile 
prezentate la începutul capitolului, 
folosind curbele din figura 8.1. 

TrasÎnd pe acest grafic o dreaptă 
orizontală prin punctul de pe axa 
ordonatelor care corespunde valo-

. LH 
ril -B-- 1,648, constatăm că nu 

JdB 

intersectează nici una din curbele 
care corespund diverselor apro
ximări. 

în concluzie, cu rezonatoarele 
respective nu se realiza un 
FBlS cu banda de la valoa-
rea propusă, pentru au intervalul 
de rezonanţă prea mic. 

Evident, pentru a putea totus i uti
liza rezonatoarele, este neces'ar să 
ne propunem o bandă de trecere 
8 3dB mai Îngustă. Cea mai mare va
loare pentru B3dB se obţine CÎnd 
dreapta orizontală. este tangentă la 
curba corespunzătoare aproximării 
alese, deci În punctul de minim al 
curbei.. Coordonatele punctelor de 
minim I?entru diverse aproximări şi 
pentru filtre cu 4, 5 si 6 rezonatoare 
sînt prezentate În tabelul nr. 9. Pen
tru filtrul nostru, dacă utilizăm 
aproximarea Cebîşev cu riplul a = 
0,5 dB, coordonatele punctului de 

minim sînt: A = ~ = 1,8445, 

ceea ce corespunde cazul nostru 
4,120 

la (B 3dl!Lnax = 1,8445 = 2,23 kHz. 

Cu aceasta putem 
de trecere În deplină 
cauză. Dacă alegem 
= 2,23 kHz rezultă o 
pentru A = 1,84, cu care se pot deter
mina toate componentele filtrului. 

În cazul În care valorile 
pentru rezistenţa terminată sau 
pentru CI>! nu convin, fie se refac 
calculele pentru o altă 
(alt riplu in bandă), fie se 
mai mic, pentru a obţine 
misibile pentru parametrul Între 
limite convenabile. Pentru ca 
exemplul să fie mai 
vom alege ultima variantă, Ş anume 
vom alege B:îdll asHel ca raportul 

M = 2, deci B3dB = 2,06 kHz. 
B3dB 2 
Trecînd acum la 

statăm că o dreaptă 
punctul de pe axa 
~f .-- = 2 intersectează curba apro

B3t11! 
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TRECUT) 

spre un perife 

pentru me-
morie. 

ns 

În funcţie de instrucţiunea În curs 
de execuţie şi de semnalele exte
rioare de control (HOLD, pot 
exista 10 stări ale 1'"I1'"("\I"".<:nl"l 

pectiv ale ciclului 
1-

- ciclu de 
strucţiunii 

2 -
afectat unei 

3 - MEMORY 
afectat 

tire din 
5 

În 
sit 
ciclul maşină şi stare. 
continuare semnificaţia lor. 

Pri ciclul instrucţiunii 
se ,...,."',,..,.,.,.'" 

'1 

o 1 

o 

1 

o O 
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CALITATEA RECEPTIEI EMISIUNILOR 
DE 
TELEVIZIUNE 

(URMARE DIN NR. TRECUT) 
de 50 Hz la iluminarea normala a 
ecranului este considerată satisfăcă
toare inclusiv pentru transmisiile co
lor, deş i fenomenul de pîlpîire este 
uşor diferit În cazul transmisiilor co
lor. 

• Conform convenţiilor se consi
deră că un semnal video este pozitiv 
cînd zona albului maxim reprezintă 
tensiunea pozitivă maximă. Inunda 
purtătoare de înaltă frecvenţă profi
lul semnalului poate lua valori ma
xime la vîrful impulsurilor de sincro
nizare (modulaţie negativă) sau la 
vîrfurile de alb (modulaţie pozitivă) 
mai rar utilizată (vezi fig. 3). 

• Modulaţia În frecvenţă (MF) a 
sunetului asigură performanţe de 
calitate superioară În comparaţie cu 
modulaţia de amplitudine (MA). 

Ing. VICTOR SOLCAN 

antenă colectivă, etajele de intrare 
ale receptoarelor. 

Există tendinţa de a mări şi mai 
mult raportul de puteri dintre ima
gine şi sunet În vederea transmiterii 
a două canale sonore independent 
sau stereofonic. 

u 
u o - ro-

+ t -
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demonstrează existenţa unor 
concentrări de energie pe multiplii 
frecvenţei liniilor şi că la rindul lor 
fiecare din aceste componente au o 
structură fină ce reprezintă 
concentrări discrete de energie pe 
multiplii frecvenţei cadrelor ~(vezi 
figura 5f). ' 

Vom vedea pe parcursul prezentării 
că modul de distribuţi-e discretă a 
energiei În spectrul semnalului .. de 
televiziune poate servi la atenuarea 
perturbaţiilor dintre staţiile de 
televiziune ce emit pe acela'? i canal şi 
cum aceea'? i structură a permis 
includerea informaţiei de culoare În 
banda de frecvenţă a semnalului TV 
a.n. Se plasează spectrul informaţiei 
de crominanţă între concentrările de 
energie ale spectrului luminanţei (fig. 
5 g') folosind un decalaj de frecvenţă 
(offset) al subpurtătoarei faţă de 
armonici le superioare ale frecvenţei 
liniilor (fH) şi cadrelor (fv). 

Modularea În amplitudine a unei 

U 

U1 , 
U3 

, 
9tt- ~f1- --f 
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• Legat de senzaţia ae continui
tate şi mişcare pe care o are ochiul 
urmărind scena transmisă la televi
ziune, amintim că în celulele foto
sensibile de pe retină sînt niş te sub
stanţe (fotochimice) care suferă 
transformări sub impresia luminii şi 
a culorii. Aceste substanţe sînt cu
noscute sub denumirea de purpură 
În bastonaşe şi rodopsină în conuri. 
Ele suferă o transformare chimică 
relativ rapidă sub influenţa excitaţiei 
luminoase. Dacă excitaţia este mai 
puternică, avem un timp senzaţia că 
nu mai vedem { s-a consumat sub
stanţa activă) şi pînă ce aceasta nu 
se reface, ochiul nu poate primi alte 
informaţii. Perioada de regenerare a 
substanţei fotochimice din ochi este 
de ordinul a 0,1 secunde În cazul 
unei iluminări normale. Fenomenul 
poate fi oarecum asemănat cu în
cărcarea şi descărcarea unui con
densator cu constante diferite de 
timp (mai mari la descărcare). Dar 
tocmai acest fenomen joacă, printre 
altele, rolul memorizării imaginilor, 
permiţînd senzaţia de continuitate şi 
mişcare. 

• Deviaţia de ± 50 kHz În cazul 
normei O.I.R.T., ca şi preaccentua
rea de 50 fJ.s sînt parametri nominali 
de modulaţ ie În scopul asigurării 
unor parametri calitativi superiori. 
Preaccentuarea la emisie reprezintă 
o favorizare crescătoare a frecvenţe
lor Înalte, În comparaţie cu cele 
joase, pînă la de 4 ori În tensiune 
(12 dB). La recepţie se practică 
deaccentuarea, proces exact invers. 
Rezultatul este o îmbunătăţire a ra
portului semnal/zgomot prin faptul 
că elementele înalte din spectrul so
nor, ce au o energie mică, sînt ridi
cate ca nivel pe întreg parcursul 
dintre emiţător şi receptor. 

t t 

Din cunoa'Ş terea mai aprofundată 
a funcţiei de integrare a unei succe
siuni de imagini a rezultat necesita
tea transmiterii a 25 de imagini 
complete pe secundă şi 50 de semii
magini. La începuturile cinemato
grafului, 10-15 imagini pe secundă 
ofereau senzaţia de mişcare, dar În 
schimb erau Însoţite de o supără
toare senzaţie de pîlpîire. Senzaţia 
de pî Ipî ire scade odată cu creş terea 
frecvenţei de repetiţie a imaginilor şi 
creş te cu gradul de strălucire a ima
ginilor. Pentru a nu fi necesară o 
bandă de frecvenţă prea largă În te
leviziune s-a recurs la împărţirea 
unui cadru de imagine În două cîm
puri cu linii Întreţesute. Frecvenţa 

TABELUL NR. 2 

• Raportul de puteri 10/1 satis
face cerinţele de calitate ale sunetu
lui la toate receptoarele moderne şi 
contribuie la îmbunătăţirea parame
trilor de transmisie la echipamentele 
care amplifică Întregul canal de 
transmisie TV, atît imaginea cît.ş i 
sunetul (amplificare comună). In 
această categorie intră şi unele emi
ţătoare, majoritatea translatoarelor 
de televiziune, amplificatoarele de 

UTILIZAREA SPECTRULUI DE FRECVENŢE ÎN CANALUL TV ÎN DIFERITE 
STANDARDE TV 

~. 

~ L:r.mea benzii .. . D/K B/O L I N M 

(M z) 
(UIF) 

a) Banda ocupată de un 
canalTV 8 t1(B)/8(0 8 8 6 6 

b) Banda video utilă 6 5 6 5,5 4,2 4,2 

c) Distanta dintre 
purtătoarea de Imagine (fI) 

4,5 şi de sunet (fs) = fi - fa 6,5 5,5 ±6,5 6 4,5 

d) Banda rezlduală 
folosită de receptor 0,75 0.75 1,25 1,25 0,75 0,75 

e) Limita inferloani a 
canalului TV fI-1,25 

f) Limita superioară a 
canalului TV fi + 6.751 ti + 5.751 ti + 6.751 ti + 6.751 fi + 4.751 fi + 4.75 

11+6.75 
NOTĂ 
- Notaţia D/K sau B/G reprezintă În numărător banda 1-111 TV (F.i.F.) şi În 

numitor banda IVN (U.I.F.). 
- Diferitele Iăţimi de bandă sînt prezentate În figura 1 cu semnificaţia a, b .. , f 

din acest tabel. 
- Standardul 
- Standardul 
Semnul sennni!fică 

sunetului 
- În 

are: a = 5 MHz; b = 3 MHz; c = 3,5 MHz. 
are a = 14 MHz; b = 10 MHz; c = ± 11,15 MHz. 

că În Franţa s-a practicat şi inversiunea locului 

-1 

e 

II. EXPLICAŢII PE MARGINEA 
TABELULUI 2 

(structura spectrală a semnalelor TV) 

Orice formă de semnal electric şi 
orice fenomen din natură care se 
repetă periodic În timp pot fi redate 
identic prin Însumarea unui număr 
mare de oscilaţii sinusoidale 
armonice ale frecvenţei de repetiţie a 
fenomenului În cauză (multiplii 
frecvenţei de repet~ie). Aceasta 
permite ca orice evoluţie periodică În 
timp să poată fi reprezentată şi prin 
anumite relaţii de amplitudine, 
frecvenţă şi fază ale componentelor 
sale sinusoidale (fig. 4). Forma de 
prezentare din figura 4b este 
denumită sp~ctrul (de frecvenţă al) 
semnalului. In mod ideal, suma 
componentelor spectrale ale unui 
semnal ar trebui să cuprindă o 
infinitate de termeni sinusoidali ca să 
realizeze o reproducere perfectă a 
oricărei forme de semnal, dar ţinînd 
seama de faptul că banda transmisă 
nu poate fi nelimitată, trebuie să 
acceptăm o reproducere apropiată de 
cea reală ce se poate obţine şi cu un 
număr mai mic de componente, 
corespunzător capacităţii canalului 
de transmisie (6 MHz în cazul 
canalului imagini de televiziune). 
Componentele spectrale (TV) pot fi 
măsurate cu ajutorul unui voltmetru 
selectiv sau analizor de spectru, 
deoarece ele reprezintă concentrări 
de energiş pe multiplii frecvenţei de 
repetiţie, In reprezentările spectrale 
obiş nuite, ca Ş i în figurile 4 şi 5 nu se 
re dă şi relaţia de faze dintre 
componente, pentru a nu complica 
prezentarea şi pentru utilitatea 
pn:lctlca redusă. 

~! T\ I trt 
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Fig. 4: Exemplu de descompu

nere a unui semnal periodic (a) 
În spectrul său (b); cu cît se 
transmit mai multe componente 
spectrale sinusoidale (c), cu atît 
redarea se apropie de original 
(d), frontul (panta maximă) a 
semnalului. ,,'[" depmae de lăţi
mea benZII transmise (d, c); ne
respectarea relaţiei de faze din
tre componente strică simetria 
semnaluluj (f). 

purtătoare de înaltă frecvenţă (fo) cu 
un semnal sinusoidal de frecvenţă 
joasă, f1 generează un spectru 
simetric de Înaltă frecvenţă, În care 
energia este concentrată pe frecvenţa 
purtătoarei şi pe două frecvenţe 
laterale simetrice fo-f3 şi fo + f1 (fig. 
5d') a căror amplitudine este 
proporţională cu gradul de modulaţie. 
In mod similar cînd purtătoarea este 
modulată cu mai multe frecvenţe f1, 

f2 ... f n' apar două benzi laterale 
simetrice cu energia concentrată pe 
frecvenţele fo ± f1; f'O ± f2 ... fo ± fn. Dacă 
semnalul de modulaţie este 
nesinusoidal, însă periodic, În spectru 
vor apărea concentrări de energie 
simetrice faţă de purtătoarea fo pe 
frecvenţele fo ± f1; fo ± 2f1; pînă la fo ± 
nf1, situaţie rezultînd din limita benzii 
permise de capacitatea canalului 
purtător, În cazul figurilor Se şi Se' 
aVÎ nd benzi laterale simetrice. 
Exemplele prezentate, deşi cu 
semnale de formă'simpIă, sugerează 
cu oarecare aproximaţie- procesele 
suferite de semnalul video complex. 

Spectrul de Înaltă frecvenţă al unui 
semnal de televiziune s-ar prezenta Î n 
mod similar, cu două benzi laterale 
simetrice, dar, din motive deja 
amintite (economie de spectru), În 
canalul de televiziune se transmite 
numai o singură bandă laterală 
întreagă (de regulă cea superioară). 
Din banda laterală inferioară se 
transmite numai o 

de 
de 

ff1leviziune are benzi asimetrice. 
{CONT~NUARE ÎN 



2m-PA 
Tranzistoarele cu efect de cîmp sînt utilizate şi 

ca amplificatoare de putere (PA) În banda de 2 
m. Un asemenea exemplu este prezentat alăturat, 
folosind un tranzistor tip VMP-1. 

La intrarea amplificatorului se aplică 0,5 W. 
Cîştigul etajului este de 11 dB. 

Condensatorul C12 este realizat Între capsulă şi 
radiator şi are circa 20 pF. 

RADIO COMMUNICATION, nr. 2/1978 

FILTRUCW 
Cu trei circuite 741 se poate construi un filtru 

de joasă frecvenţă pentru telegrafie. Frecvenţa 
centrală de trecere este 800 Hz, cu o bandă de 
300 Hz, impedanţa de intrare = 40 kH, impedanţa 
de ieş ire = 200 !1. Alimentat cu 12 V, montajul 
consuma 3 mA. 
Notaţiile din schemă se refera la circuite 741 În 

capsulă cu 8 terminale. OZ, nr. 2/1979 

GENERATOR 

ce 
2t022p 

C9 
2 to 
22p 

01 
12V zener 

eZVS8C12 

Pentru vobularea unui oscilator, 
de exemplu căutarea automată a 
posturilor În UUS, se utilizează o 
tensiune liniar crescătoare. Această 
tensiune se obţine de la montaje 
speciale, cum ar fi cel alăturat, În 
care elementul principal este un 
tranzistor TUJ. Frecvenţa impulsuri-

lor este determinată de grupul Re 
montat În poarta tranzistorului 
2N1671. 

+/2 

-= 
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Generatorul este prevăzut şi cu un 
comutator pentru polarizarea manu
ală a diodei varicap (varactor) din 
oscilatorul de radiofrecvenţă. 

RADIO RIVISTA, nr. 11/1978 
pila 9V 

~II + 21V 
ON 

_O.JmA 

MAN. 

IOOk 

l' II 
II 
,1 
II 
II 
II 
II 
II 

Varactor 

C11 
2t022p 

t--:~-_r-_....r"'t'"V~ __ ...-H-_~K50.n 
eNC 

C7 
15 
35V 

OV 

VMP-' T03 case 
sou~ 

g~J.n 
(case) 

!!. VOO 
~----4-----~~-v~~--~-----------------=~---O+30V 

100 

VULTMETIU 
Instrumentul măsoară pe două 

scale, 2 V şi 20 V. 
Măsurarea semnalelor de radio

frecvenţă se face cu o sondă ce 
conţine o diodă 1 N4148. Montajul este format În punte, la 

care un braţ îl constituie un tranzis
tor FET de tip MPF102, HEP802, 
BF245 etc. 

Instrumentul indicator are sensibi
litatea de 100 pA. 

QST, nr. 2/1979 
R4 

+2\1 1101 

R1 
+20\1 10M 

R2 
10101 

R3 
1 iti 

RlS 
100k 

STI 
, III/ 

t-----Illlr.-+-----<o.. ~N 
SI"-' 

VF 
Un osci/ator de bandă caracterizat printr-o mare stabili

tate a frecvenţei, util atît În radioreceptoare cît şi În emiţă
toare, poate utiliza montajul tip Franklin. Elementele d.e 
bază sînt două tranzistoare FEl'. Frecvenţa de lucru aoscl
latoruiui este dictată de circuitul oscilant din grila primului 
tranzistor. 

Ca sarcina să nu modifice funcţionarea oscilatorului, sînt 
montate tranzistoarele T3 şi T 4. 

Montajul este alimentat cu 9 V, unde plusul este legat 
masă. 

RAmo COMMUNIC-A T1C~~, 



TELEVIZOARE 
CU CIRCUITE 

INTEGRATE 
• Televizoarele cu circuite integrate sint construite după 

principii tehnice moderne,' asigurînd o redare de bună calitate 
a imaginii şi sunetului receptionate, fiabilitate În functionare şi 
un consum redus de en~rgie electrică. Aceasta explică şi fap
tul că producătorul - Intreprinderea "Electronica" - garan
tează buna functionare a produselor sale un an de zile de la 
data cumpărării. 

stiatieă: ., , 
Televizorul OLT 258 este conce

put să asigure recepţionarea emisiu
nilor staţiilor de televiziune din ben
zile 1-11, III, IV-V, precum şi prac
ticarea pe ecran a patru jocuri elec
tronice? 

1-

Fig. c 

atacant 
dreapta 

aparator 
stinga 

minge 

TEHNIUM 3/1984 

F 

I 

apărător 
dreapta 

ataeant 
stînga 
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Practicarea jocurilor pe televizor 
se· face prin intermediul al două po
tentiometre cuplabile prin mufe 

iV. 

fig. e 

Fig. f 

-, 
I 

-, 

'5 4 

Caracteristicile jocurilor: 
• Unghiul de reflexie a mingii 

este: 
- numai ±20° sau ±20° şi 

±40°. 
• Două vitez~ de deplasare a 

mingii: 
- mică sau mare . 

• Două Înălţimi ale jucătorului: 
- . mică sau mare. 

• Trei tipuri de sunet, În funcţie 
de situaţiile: 

- mingea loveşte marginea te-
renului; 

- mingea loveşte un jucător; 
- se înscrie un gol. 

e Afişarea pe ecran a scorului. 

Pentru practicarea tenisului se pro
cedează astfel: 

1. Se introduc mufele potenţiome
trelor (9) În locurile corespunză
toare din televizor (8). 

7 

Dispunerea comenzilor pentru 
alegerea jocului, a vitezei, unghiului 
mingii, pornire $1 oprire televizor 

DENUMIREA r TELEVIZORULUI 

OLT 
OLT 
SNAGOV 
SNAGOV 
SIRIUS 
SIRIUS 
DIAMANT 
DIAMANT 

2. Se porneşte televizorul (10). 
3. Comutatorul (3) se trece pe po

ziţia de joc (în dreapta). 
4. Comutatorul (1) se trece pe po

ziţia de sus. 
5. COl'5lutatorul (2) se trece pe po

ziţia din stînga. 
6. Se alege o viteză a mingii mică 

sau mare cu comutatorul (5) - În 
stînga mare, În dreapta mică. Pentru 
început vă recomandăm o viteză 
mică a mingii. 

7. Se alege o lăţime a jucătorilor 
(paletelor) mare sau mică, din co
mutatorul (6) - În stînga mare, În 
dreapta mică. Pentru Început vă re
comandăm o lăţime mare a paletei. 

8. Se alege unghiul de reflexie a 
mingii cu comutatorul (4). Atunci 
cînd mingea loveşte marginea tere
nului sau jucătorii, este ricoşată. 
Unghiul sub care va fi ricoşată 
poate fi de numai ± 200 (comutato
rul (4) În dreapta) sau ± 200 şi ± 400 

(comutatorul (4) În stînga); dacă 
mingea loveşte un jucător În centru, 
se reflectă sub un unghi de ±40°. 
Unghiul respectiv de r,eflexie se 
menţine pînă la o nouă~ lovitură a 
unui jucător. 

Pentru Început vă recomandăm un 
unghi de reflexie de ± 200

• 

9. Se aduce scorul la zero cu bu
tonul (7). Pe televizor va apărea 
imaginea din figura c. Cînd se acţio
nează asupra potenţiometrelor de 
joc (9), se deplasează jucătorii În 
sus sau În jos. Ei trebuie să nu lase 
mlngea să treacă. 

In momentul cînd ating mingea, 
se aude un sunet caracteristic În di
fuzor, iar mingea va' fi respinsă. 
Cînd se Înscrie un gol, acesta va fi 
inregistrat şi afişat pe ecran şi se va 
auzi un sunet caracteristic În difu
zor. Capacitatea de numărare este 
de 15 goluri, după care scorul tre
buie adus din nou la zero cu buto
nul (7). 

DIAGONALA PREŢ 
ECRANULUI _.~Iei) 

44 cm 29.20 
44 cm 3000 
47 cm 29.20 
47 cm 30.20 
50 cm 3050 
50 cm 3 1.20 
61cm 3600 
61 cm 37.20 

---

funcţionarea televizorului. Cu CircUit~i".ţegr~te 
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BUZURA FLORIN - jud. Sălaj 
Este normal ca atunci cînd cum

păraţi un produs să luaţi toate infor
maţiile despre acel produs (ca să 
ştiţi pe ce daţi banii). 

Orice produs este Însoţit de un 
prospect În care sînt trecute toate 
caracteristicile1 precum şi modul de 
întrebuinţare. In cazul dv. puteţi fo
losi un amolificator stereo cuplat la 

ieş irea AF atunci cînd redaţi benzi 
stereo. 
PALACSAY RUDOLF - Cluj-Na-

pocAa .. I . t b' ~. mpltflcatoru.UI re ule sa:, re-
glaţi corect regimul etajelor. I ncer
caţi operaţia aplicînd Întîi o tensiune 
de alimentare 'redusă cu 50%. 
CIOROBEA AUREL - jud. Dotj 

Spălaţi contactele claviaturii cu 
spirt şi pocniturile vor dispărea. 
ROVENTA VIOREL - jud. Mehe
dinti 

Construiţi un Vagi cu 5 elemente. 
Nu furnizăm scheme (sau proiecte) 
la cerere; materialul documentar îl 
constituie chiar revista. 

M-ITSUMI GMX-01 
FLOREA AVRAM - Birlad 

Vă publicăm alăturat schema soli
citată din care puteţi vedea că, În 
esenţă, aparatul conţine circuite in-

tegrate ce nu pot fi Înlocuite cu alte 
tipuri. 

Buna funcţionare a aparatului ~ste 
asigurată de utilizarea ~nor. dlţu: 
zoare ce nu au impedanţa mal mica 
decIt cele indicate de constructor. 

LUNGOI GHEORGHE - Feteşti 
la intrare folosiţi bobina de UUS 

din radioreceptoare. 
Droselul are 35 de spire CuEn 0,2, 

bobinate pe un mic miez de ferită. 
Înlocui tranzistorului FET puteţi 
monta un etaj obişnuit cu tranzistor 
bipolar (de exemplu, BF200). 
CRISTACHE DANIEL - Bucureşti 

Puteţi cupla oscilatorul la amplifi
catorul de 10 W, eventual printr-un 
etaj intermediar de preamplificare. 
Rezistoarele au 0,25 W. 
HUŢANU G. - Vaslui 

Nu posedăm circuitul imprimat de 
la casetofonul El 3300. 

Echivalenţele sînt MP40 = AC180; 
MP35 = AC181; MP42 = AC180. 

În orga de lumi ni putet i face Î nlo
cuirile dorite. 
BEJAN RAUL - Timişoara 

Preamplificatorul poate fi făcut cu 
piesele indicate (gama respectivă). 
Difuzorul are impedanţa de 750D/3 
W. Se pot folosi difuzoare de 1,5 W 
(într-o boxă) , dar atenţie la conec
tare ca să aveţi în final 4 D. 
BUTNARU ADRIAN - Craiova 

Vom publica montaje de trecere 
de la CCIR la OIRT. 
BURAN FLORENTIN - Beiuş 

la televizor verificaţi tubul ampli
ficator final cadre, PCl 85, tensiu
nile de alimentare ale acestui tub şi 
condensatoarele electrol iti ce. 
VALENTIN IONESCU - Constanţa 

Vom publica materiale despre 
tehnica recepţionării emisiunilor TV 
la mare distanţă. 
SAVIN IONEL - Birlad 

la magnetofon, nesimetria piste-

lor provine 9~n nesimeţria meca~ică. 
Reglaţi poziţia capuluI magnetl,c. 

BÂLINT O. - Oradea .:. 
PCC84 funcţionează la frecv~nţe 

superioare (sute de. ~Hz), ?e a<\~ea 
este utilizat ca amplificator In etaJele 
de intrare la televizoare. 

Pentru televizor adresaţi-vă unei 
cooperative (defectul esfe comph~x). 
PETRE CONSTANTIN - Gala\~ 

Luaţi legătura cu editura care a ti
parit cartea. 
FAIFER ALEXANDRU -Iaşi 

Scaderea audiţiei radioreceptoru
lui poate avea multiple cauze.: de la 
Întreruperea unui rezistor pînă la 
scăderea capacităţii unui condensa
tor. Părerea noastră este că aparatul 
trebuie supus unor măsurători, aşa 
că aoelat i IA un speciailst local, 
MIHAI NICOLAt: - Mediaş 

Bobine rezervă pentru radiorecep
toare găsiţi la magazinele de specia
litate (eventual "Di?da"-Bucureşti): 
Căştile cu impedanţa mare le puteţi 
folosi În orice montaj audio. 
POPA DUMITRU - Bucureşti 

Materialul trimis la redacţie va fi 
publicat. 
TOMUŢA MIRON - Beriu, Hune
doara , 

Luaţi legătu ra (se poate ŞI 
printr-un QSL) cu ing. D. Mălinaş, 
Y06B~QT - Braşov. 
BURICAN ILIE - jud. Vilcea 

La orice televizor puteţi aplica 
semnal direct la amplificatorul video 
după dioda de detecţie. Nu deţinem 
date despre antena la care vă referiti 
şi nici despre autorul cărţii. 

1. M. 


